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 OBSERVACIONES:

La Gisele i la Claudia prometen a la pastissera que 
l’ajudaran a fer cupcakes per a una festa solidària. 

Tenen poc temps i molts dolços per fer; per això 
decideixen invocar els superpoders. Però no s’esperen 
que una mica de la màgia quedarà en els cupcakes… i hi 

haurà un bon embolic quan els nens se’ls mengin. 
Si vols saber més coses de la nova aventura de 

Las Ratitas, comença a llegir. T’encantarà 
aquesta història perquè, a més…,
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Somriures 
de sucre

La Claudia i jo estàvem molt 

contentes... perquè era diven-
dres! I no era divendres al matí, 

ni divendres al migdia, ni diven-

dres després de dinar, sinó... di-

vendres a la tarda!
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T

Ens agraden molt els diven-

dres des que ens llevem fins que 

ens en anem a dormir, perquè 

és l’últim	dia abans del cap 

de setmana, i això vol dir fer un 

munt de coses xules:

Las Ratitas 7.indd   8 27/4/22   10:18



*Jugar amb l'Alma tanta esto-
na com vulguem.

*Fer manualitats amb 
purpurina, fang, tela, cartolina i 
pintures.

*Veure una PEL·LI amb els 
pares menjant crispetes.

*Fer massa, donar-li forma de galetes, i ficar-les al forn.

*Llevar-nos quan se’ns obrin 
els ULLS i no quan sona el des-
pertador.
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Però hi ha un	 moment
superespecial del divendres que 

a la Claudia i a mi ens encanta, 

i és quan sortim de l’escola. Per 

què?

Doncs perquè el pare i la mare 

ens venen a buscar i ens porten a 

berenar a SOMRIURES DE SUCRE! 

És una tradició que va començar 

quan el pare, un divendres, es va 

deixar els entrepans a casa. Com 

que no teníem berenar i sempre 

sortim de l’escola amb una gana 

de llop, ens va portar a menjar 

cupcakes a una pastisseria pre-

ciosa: SOMRIURES DE SUCRE.
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Ens va agradar tant que li vam 

demanar sisplau que, el divendres

següent, s’oblidés els entrepans... 

I el pare i la mare van decidir que 

els divendres aniríem tots quatre 

a menjar cupcakes per berenar.

SOMRIURES DE SUCRESOMRIURES DE SUCRE
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Per això la Claudia i jo estàvem 

tan felices amb les motxilles a 

l’esquena, esperant que arribes-

sin el pare i la mare.  

—Tu quin gust triaràs, Gisele? 

Jo coco! —va exclamar la meva 

germana.

—Jo maduixa! —vaig respondre.

Ens vam mirar i després cada 

una va dir el que havia dit l’altra, 

o sigui:

—              —va dir la Claudia.

—        —vaig dir jo.

Jo maduixa!

Jo coco!
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Vam esclafir a riure i vam dir 

altres gustos: vainilla, llimona,

nabiu, plàtan... Sempre ho fèiem, 

com si així poguéssim notar el 

gust dels cupcakes abans de 

mossegar-los...
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—Hola, Ratitas! —van dir el 

pare i la mare—. Esteu a punt?

—Sí! —vam respondre.

Més que a punt, estàvem im-

pacients...

Vam pujar al monovolum 

i vam posar rumb 

a SOMRIURES DE 
SUCRE, mentre els 

explicàvem totes 

les coses que 

havien passat 

aquell dia 

a l’escola.
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Ben aviat, 
més aventures 

de les Súper Ratitas!
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