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La trobada secreta
A l’autobús que agafa cada dissabte, Nicky veu com s’inicia 
una amistat molt especial: Josh i Melissa semblen estar molt 
bé junts! Potser massa i tot! Quan la noia desapareix en el no-
res, descobrirem una pila de mentides!
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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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Cita 
a la parada

Aquell matí, com cada dissabte de les últimes 

setmanes, les Tea Sisters s’havien llevat ben 

d’hora i se n’havien anat cap al centre de Rat-

ford per agafar el carreró que les duia a la pa-

rada de l’autobús.

—Quins plans teniu per a 

avui? Què fareu? —va pre-

guntar Nicky, mentre es 

posava bé les corretges de 

la motxilla.

—Jo voldria donar un cop 

d’ull a les novetats de la bi-

blioteca —va dir Violet—. 

Ja he acabat la novel·la 
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Jo vaig a 
la merceria!

que estava llegint i necessito triar-ne una 

altra!

—Doncs jo ho aprofitaré per veure si han arri-

bat més números dels meus còmics preferits 

—va explicar Pamela; va fer l’ullet a la seva 

amiga i va afegir—: Com que et conec bé, sé 

que el teu «cop d’ull» durarà com a mínim un 

parell d’hores!

Violet es va posar vermella:

—Tens raó, Pam: quan començo a fullejar 
llibres no m’adono de l’estona que passa!

—Jo haig d’anar a la merceria a recollir dues 

cintes que hi vaig encarregar la setmana pas-

sada —va intervenir Colette—. Les necessito 

per decorar els coixins que tenim a les gol-

fes... L’Agència del Cor necessita un canvi de 

look! 

Paulina va assenyalar la màquina fotogràfica 

semiprofessional que duia penjada al coll i va dir:

Cita a la parada
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Jo a 
la platJa…

Jo vaig a 
la merceria!
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—Jo faré una passejada 

per la platja per fer unes 

quantes fotos!

—El que farà Nicky ho sa-

bem bé totes... —va fer 

broma Pamela mentre 

arribaven a la parada, que 

estava plena de gent espe-

rant.

—La classe d’escalada! 

—van dir alhora les quatre 

amigues.

Nicky va somriure: ha-

via començat a fer unes 

classes d’escalada feia poc 

més d’un mes i encara es 

considerava una princi-

piant, però s’havia aficionat 
moltíssim a aquell esport!
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Cada dissabte es moria de ganes de travessar 

l’Illa de les Balenes per arribar al centre es-

portiu on es feien les classes. I les seves ami-

gues ho sabien prou bé!

—Aquí tens el teu autobús —va anunciar 

Colette en veure que el vehicle s’acostava a la 

parada.

Nicky hi va pujar i va saludar les amigues des 

de darrere la finestra:

—Ens veiem després, noies, que tingueu un 

bon matí!

Cita a la parada
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