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El misteri del vestit
Quan només falta una setmana per al casament, el vestit de núvia 
d’Irina, la germana de la nostra amiga Tanja, desapareix en el  
no-res d’una habitació tancada amb clau! Qui el pot haver agafat?  
I per què? Ho hem de descobrir a temps per a la cerimònia!
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Amb nosaltres, no hi ha misteri  
sense resoldre ni cap cor trencat  

que no pugui ser reparat!

Hola, som l’Agència del Cor!
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Ja venim!

Colette va obrir de bat a bat la porta de l’ha bi

tació de les seves companyes, al dormitori de 

la Universitat de Ratford, i va exclamar: 

—Noies, estic histèrica! Esteu a punt?

—Sí, Cocó! Ei, quina elegància! —li va con

testar Nicky, mentre agafava una motxilla 

i es preparava per sortir.

—Stop, stop, stop. Què vol 

dir això? —li va preguntar 

Colette assenyalant la mot

xilla—. No deus voler 

anar a l’assaig gene

ral d’un àpat nupcial amb 

aquesta mena de... sac!
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—Per què no, Cocó? És tan còmoda!
Colette va sospirar:

—Realment us he d’ensenyar les bases de la 

mod... Viví! Sortiràs així? I tu, Pilla, què fas 

amb aquests mocassins?

Les amigues es van mirar, desconcertades.

—Però, Cocó, ja no tenim temps de canviar

nos... i, a més, només és un dinar!
Colette ni tan sols va contestar i va endinsar

se a l’habitació per sortirne poc després amb 

un parell de sabates elegants, una bossa de mà 

de xarol i un xal de seda.

—És com si anéssim al casament! Han estat 

molt amables de convidar-nos i ens hem de 

vestir de manera adequada! —va exclamar 

mentre repartia els accessoris entre les amigues.

En aquell moment es va sentir el so d’un 

clàxon!

Nicky va treure el cap a la finestra:

Ja venim!
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—És Pam! És aquí sota amb el totterreny! Ens 

hem d’afanyar!

—Molt bé, molt bé, molt bé —va xisclar Co

lette, mentre posava bé el xal a Violet—. Somhi!

Uns minuts més tard, les noies es van reunir 

amb la seva amiga, que rebufava impacient.

—Per mil bieles desbielades, si que heu trigat! 

—va rondinar Pam quan per fi va veure les 

noies—. Tinc gana! Pugeu!

Ja venim!

Així millor!
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Colette se li va plantar al davant mirantla 

amb ULL crític i va murmurar:

—Trenes! És l’única solució.

—Germana, que se t’ha calat el mo

tor? Puja o farem tard!

Colette va brandar el cap:

—Em sap greu, Pam, però abans de marxar 

m’has de deixar posar remei al desastre que 

tens al cap.

—Pam, serà millor que facis el que diu... —li 

va suggerir Pauli

na—. La nostra 

Cocó té molt cre

gut avui el paper 

d’estilista... i és 

millor no contra

dirla!

—Transformaré 

aquest matoll 

Ja venim!

Fet!
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de rínxols rebels en un pentinat perfecte per a 

l’ocasió! —va dir Colette.

Al cap d’uns minuts, la noia es va posar dreta i va 

mirar els cabells de Pam. Va exclamar, satisfeta:

—Ara t’escolto! Tothom a bord! O farem tard!

Mentre viatjaven cap a la petita badia on se 

celebraria el casament, Violet va comentar:

—Tanja deu estar molt emocionada amb el 

casament de la seva germana!

—I tant..., però avui només es fa l’assaig gene

ral! —va afegir Paulina.

—Encara que sigui un assaig, estic molt con

tenta que Irina ens hi hagi convidat —va dir 

Pam—. Em cau molt bé!

—Mireu, Tanja! —va assenyalar-la Violet.

La noia es va acostar radiant al totterreny:

—Holaaa! Veniu, us ho ensenyaré tot!

Llavors va conduir les noies a través del jardí 

d’un esplèndid edifici antic.

Ja venim!
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—La meva germana és a dins amb la  

—va riure Tanja—. Així que acabi d’em pro var

se el vestit, vindrà amb nosaltres al menjador...

—Que bé, hi ha menjar! —va exclamar Pame

la, fent somriure totes les altres.

El gran jardí de la casa acabava en un penya

segat que donava al mar. La suau remor de les 
 onades es barrejava amb la música 

d’un quartet de corda que provenia no se sa

bia d’on...

Ja venim!

QuinA merAvellA! Què pAssA? HA desApAregut!
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—Quina meravella! —van exclamar alhora 

les cinc amigues.

En aquell moment, però, un noi va arribar es

bufegant de tant córrer i va exclamar:

—Tanja! Tanja!

—Què passa, José? Les mostres dels pastissos 

encara no han arribat? Podem enviar Porfiri a 

buscarles...

El noi  amb el cap:

—Ha desaparegut... La núvia ha desaparegut!

Ja venim!
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