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Agafa una llanterna, fica’t sota les mantes i capbus-
sa’t en el tortuós, sorprenent i divertidíssim món 
de la imaginació del Rowley Jefferson. En aquestes 
històries còmiques i esgarrifoses trobaràs zombis, 
vampirs, fantasmes i moltes coses més.

Les històries fantasmagòriques del Rowley et faran 
riure, però compte!, potser preferiràs dormir amb el 
llum encès!
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UUUU! T’he espantat?

Si és que sí, hauries de deixar córrer 
aquest llibre i agafar una altra cosa menys 
esgarrifosa. Hi ha bons llibres sobre unicorns 
i cadells de gos i altres coses alegres que 
pots llegir fins que estiguis a punt per a un 
llibre com aquest.

Però si t’agraden les històries amb 
esquelets i zombis i caps humans, llavors 
fica’t sota les mantes i passa les pàgines.

I si t’agafa massa por sempre pots  
anar al llit dels pares. Però, sisplau, no  
els diguis que t’has acoquinat per culpa 
meva perquè aleshores sí que s’enrabiarien 
amb mi.

VIGILA, LECTOR!

QUEDESQUEDES
AVISATAVISAT
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Hi havia una vegada un noi que es deia 
Rowan, i era un nen feliç. Els seus pares 
se l’estimaven molt, i ell tenia un munt de 
joguines per jugar.

De vegades el Rowan duia les joguines a l’escola 
per poder jugar-hi a l’hora del pati, però al 
cap d’un temps no ho va fer més perquè hi 
havia una colla d’abusananos que l’empipaven.

COÇACOÇA
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Això va entristir el Rowan perquè ell 
pensava que jugar amb les joguines era una 
de les millors coses de ser un xaval. Però els 
seus companys de classe no ho veien de la 
mateixa manera i sempre volien pretendre 
que eren més grans del que eren.

Un dia, quan el Rowan era a classe va 
notar una mena de pessigolleig estrany  
a l’aixella. No sabia què era, per això va 
preguntar a la professora Pennington si 
podia sortir un moment per anar al  
lavabo.
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Quan va ser al lavabo, el Rowan es va 
treure la samarreta i es va quedar tot 
parat de veure un únic pèl que li creixia 
al mig de l’aixella.

El Rowan no sabia què fer, i al final es va 
posar la samarreta i va tornar a classe.  
I quan va seure al seu lloc, va tenir la 
sensació que tothom notava que hi havia 
alguna cosa diferent en ell, fins i tot la 
professora Pennington. 
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Quan va sonar el timbre al final de la classe, 
el Rowan va marxar corrents cap a casa. 
Sabia que la seva mare tenia unes pinces al 
lavabo, i les volia fer servir de seguida per 
arrencar-se aquell pèl. 

Però quan es va treure la samarreta, va 
veure que era massa tard per a les pinces.

De sobte, un munt de pèl va començar a 
créixer per TOT el cos del Rowan. I en un 
tres i no res va quedar COBERT de pèl.
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En aquell moment al Rowan li va agafar un 
atac de pànic. Va remenar l’armariet del 
lavabo per veure si hi havia res que li pogués 
servir, i va trobar una cosa que potser 
seria la seva salvació.

Però hi ha una bona raó per la qual els 
xavals no haurien de furgar a l’armariet del 
lavabo dels seus pares. Perquè dos segons 
més tard, el Rowan va obrir l’ampolla i va 
sortir-ne un baf que el va fer desmaiar.

LÍQUID 
LÍQUID DEPILATORI

DEPILATORI

DESMAI

DESMAI
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Quan el Rowan va despertar-se, era al llit. 
D’entrada va pensar que potser tot allò del pèl 
només havia sigut un malson, però només va 
caldre donar una ullada al braç per comprovar 
que no era així.

Els seus pares van entrar a l’habitació, i el 
Rowan es pensava que estarien enfadats 
perquè ell havia destapat aquella ampolla 
de líquid depilatori sense permís. Però no 
semblaven gens enfadats. De fet, fins i tot 
se’ls veia CONTENTS.
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Els pares del Rowan van explicar-li que feia 
anys que esperaven aquell dia, i que ja era 
hora que tinguessin una «Xerrada».

El Rowan creia que ja havien tingut la Xerrada, 
quan els pares li van explicar d’on sortien 
les criatures. Però ells li van dir que ara es 
tractava d’una cosa completament diferent.

Li van explicar que quan un noi arriba 
a una certa edat, el seu cos comença a 
experimentar un cert «Canvi». I això va 
entristir el Rowan perquè a ell ja li estava 
bé de ser com era.

Però com que ja sabia cap a on aniria la 
conversa, va fer la pregunta que havia 
estat rumiant tot el dia.

ÉS QUE EM ÉS QUE EM 
CONVERTIRÉ EN CONVERTIRÉ EN 

UNUN HOMEHOME



10

Allò va fer moltíssima gràcia als seus 
pares, i van riure i riure. I el Rowan va 
avergonyir-se perquè ells no PARAVEN de 
riure.

Després, el pare del Rowan es va eixugar 
les llàgrimes, i va dir-li que ell encara era un 
nen, però un NEN una mica diferent. I quan 
el Rowan va preguntar què volia dir amb 
allò, el pare li va donar la mala notícia.

ETS UNETS UN  
HOME LLOPHOME LLOP,,

FILL MEUFILL MEU
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Allò NO era en absolut el que el Rowan volia 
sentir. Però quan la mare va veure que el seu 
fill feia una cara molt preocupada, va dir-li que 
aquell era un dia que s’havia de CELEBRAR.

Els pares li van explicar que ell venia d’una 
llarga nissaga d’homes llop. I, de sobte, el 
Rowan va entendre molt millor les fotos 
que hi havia penjades al passadís.

A continuació, li van donar MÉS males notícies. 
Li van confessar que ELLS també eren 
homes llop (bé la mare era una dona lloba).
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El Rowan va recordar algunes cosetes 
que ja li haurien d’haver donat pistes que 
els seus pares eren homes llop. Però va 
suposar que, en realitat, no ho havia volgut 
admetre.
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Llavors el Rowan es va posar a plorar. Va 
dir que l’únic que ell volia era ser un nen 
normal amb una vida corrent. 

Però els pares li van explicar que un home 
llop podia tenir una vida completament 
normal, mentre amagués la seva realitat 
a la resta del món.

Però el Rowan no VOLIA amagar qui era. 
Sempre li havien ensenyat a ser ell  
mateix, i això era el que pensava continuar 
fent a partir d’ara.

Però els pares li van dir que hi havia gent 
ignorant al món que no admetien que 
d’altres poguessin ser diferents.
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I el Rowan va comprendre exactament a quina 
mena de persones es referien els seus pares.

Aleshores, el Rowan va fer una pregunta als 
pares de la qual no estava gaire segur de 
voler saber la resposta.

Els seus pares van fer un posat una mica 
incòmode i van dir que allò seria el tema 
d’una altra Xerrada.

PERÒ ELSPERÒ ELS
HOMES LLOP NO ESHOMES LLOP NO ES
MENGENMENGEN LA GENT LA GENT
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Però al Rowan li semblava que ja sabia 
la resposta a aquella pregunta, per això 
l’endemà va dur les seves joguines a l’hora 
del pati. I aquesta vegada ningú el va 
empipar.

El Rowan va ser un exemple per als seus 
pares, i van deixar d’amagar QUI eren.  
I d’ençà d’aquell dia, el Rowan i la seva 
família van viure tal com eren i tothom  
va haver d’acostumar-s’hi.




