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La Meilin Lee és una noia  
de tretze anys, bona estudiant,  

educada i amb molta personalitat.  
Està llesta per viure el millor any de la  

seva vida i sent que res no la pot aturar.  
Però un matí, de sobte, es desperta convertida  

en un panda vermell gegant! Pel que sembla, 
aquesta petita raresa, com en diu la seva 

mare, és cosa de família i es manifesta cada 
cop que la Mei s’altera, que és bastant 

sovint perquè és una adolescent. 
Aconseguirà la Mei dominar el seu 

panda interior o deixarà que el panda 
la domini a ella? La Mei-Mei, la 

Perfecta, està preparada per deixar 
sortir el seu costat més salvatge. 
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A la família de la Meilin Lee, el més important era honrar els 
pares. Des de ben joveneta, la Mei s’havia deixat guiar per aquesta norma. 
S’esforçava de valent en tot el que feia, ja fos plegar dumplings o sortir 
perfecta a les fotos familiars. Sempre feia tots els possibles perquè els seus pares 
se sentissin orgullosos d'ella.
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 A tretze anys, a la Mei li encantava sortir amb les seves millors amigues: la Priya,
la Miriam i l'Abby. Les quatre s’ho passaven pipa ballant i cantant juntes.
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 I no els feia cap mena de por defensar el que consideraven just. Quan creien que alguna 
cosa no anava a l’hora, no dubtaven a fer-se sentir.
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 Tot i que a la Mei li encantava passar l’estona amb les amigues, després de l’institut no es 
podia quedar mai gaire estona amb elles, perquè a casa hi tenia responsabilitats.
 Una tarda, abans que es pogués escapolir, les amigues la van portar al supermercat per 
ensenyar-li el venedor, que era molt bufó.
 —Ai… Devon… —va fer la Miriam, somiant desperta. 
 Les noies van continuar mirant-se’l, però la Mei va fer una ganyota; no es deixava 
impressionar fàcilment.
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 —Cal que us recordi com són els homes de debò? —va preguntar la Mei mentre assenyalava 
una revista en què hi sortia el grup de música preferit de les noies, els 4*Town.
 —És clar, però les entrades dels 4*Town valen una morterada, i en Devon, en canvi, 
el tenim just davant —va dir la Priya.
 De sobte se’ls va apropar un tramvia, i la Mei va deixar anar un sospir. Les noies li van 
suplicar que es quedés amb elles, però, com sempre, se n’havia d’anar a casa.
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 Quan va arribar a la parada, 
la Mei va baixar del tramvia d’un 
salt i se’n va anar corrent cap 
al barri xinès de Toronto, esquivant 
la gent que es trobava. Finalment 
va arribar al temple de la 
família Lee, que era un dels 
més antics de la ciutat. 
 La Mei es va esmunyir ràpidament 
a la botiga de regals per deixar-hi 
les coses i es va enganxar al jersei 
amb orgull la seva insígnia, en què 
hi deia «Ajudant de guarda 
del temple».
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 Finalment, la Mei va entrar al vestíbul del temple de la Sun Yee.
 —Mei-Mei! Per fi ets aquí. Has arribat deu minuts tard! —li va dir la mare, la Ming—. 
Què t’ha passat? T’has fet mal? Tens gana? 
 Mentre ho deia, la Ming li va entaforar un pastisset de crema coll avall.
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