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CAPÍTOL 1

Per fi havia arribat el cap de setmana. El Daniel 

King, l’Alexandra i el Miki tindrien temps per fer 

el que més els agradava: sortir a patinar i gravar el 

seu programa de podcast anomenat Ràdio Pizza. 

Bé, en realitat el programa es deia «Històries 

sobrenaturals i altres coses per reflexionar, presen-

tat per un grup d’amics bojos per la pizza», però 

com que era molt llarg van decidir anomenar-lo 

Ràdio Pizza, que té més ganxo. Es tancaven al 

taller i, entre mobles vells, eines i andròmines de 

tota mena, muntaven l’ordinador i dos micròfons 

i parlaven de monstres. 
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Tot i ser un nen de només dotze anys, el Dani 

era un expert en el tema. Quan encara era una 

criatura, el seu pare va morir en un accident de 

submarinisme. Si més no, això és el que li van 

explicar. Però quan en va fer deu, va tenir un 

somni en què el causant de la mort era un monstre 

enorme que el Dani no havia vist mai. I va ser un 

somni tan real, que des de llavors va començar a 

llegir i escoltar històries de tota mena sobre éssers 

fantàs tics.

Però el que semblava que només eren històries 

es va fer real quan, feia només dues setmanes, ell i 

els seus amics van haver d’enfrontar-se a un vampir. 

Sí, sí, un vampir de debò. D’ullals esmolats, poders 

màgics i fins i tot un exèrcit de gats. De ben poc 

que no ho expliquen. 

I precisament aquell dissabte el programa trac-

tava d’això:

—…i recordeu, abans d’enfrontar-vos a un vam-

pir, val més documentar-se i veure quins poders té 
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per saber com derrotar-lo —concloïa el Dani—. 

No tots els monstres són com ens han explicat.

El programa acabava amb el Miki i un tema 

d’actualitat:

 —I ara donem pas al nostre col·laborador pre-

ferit amb la seva secció més personal. De què ens 

parlaràs avui, Miki?

—Hola de nou. Avui us parlaré d’un tema que 

ha portat molta cua en el món del còmic: per què 

Superman i altres superherois porten els calçotets 

per fora?

El Miki era expert en còmics i videojocs, a 

preparar sofregits, detectar si una pizza era bona 

o boníssima... Ah sí, i també a ficar-se en embolics.

L’Àlex gairebé no hi parlava, en el programa, 

perquè li feia vergonya. Però era l’encarregada de 

la part tècnica, perquè en sabia un munt d’electrò-

nica, cables, botons i tot això. 

Aquell dissabte el cel estava ple de núvols fos-

cos que anunciaven que a la tarda plouria. Els tres 
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amics van decidir aprofitar-ho per anar a patinar 

abans que es confirmés la pluja.

En acabar el programa, el van pujar a la xarxa 

perquè la gent se’l pogués descarregar quan vol-

gués. Mentrestant, es van preparar per sortir cap 

a l’skatepark: 

L’Àlex es va ajustar els botins amb rodes i es 

va assegurar que les llargues trenes estiguessin ben 

nuades. 

El Miki es va posar els guants especials i va 

comprovar que els frens de la Turbodira estiguessin 

en perfectes condicions. A causa d’una malaltia, 

el Miki havia d’anar en cadira de rodes, cosa que 

feia que també fos expert en derrapatges i virolles 

al parc. A més, gràcies als seus braços forçuts i 

al motor elèctric que l’Àlex havia instal·lat a la 

cadira, podia anar fins i tot més de pressa que els 

seus amics.

El Dani va embolicar la punta de les sabates 

amb cinta americana (per evitar que es foradessin 
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en rascar amb la llima de l’skate) i va comprovar 

que tots els coixinets rodessin bé. Abans de sortir, 

va proposar de trucar a la Vera i convidar-la a 

patinar amb ells.

—Segur que a ella també li ve de gust, a més 

encara no ha pogut venir al nostre skatepark —va 

dir el noi. 

—És una bona idea —va respondre l’Àlex—. 

Truca-li pel walkie-talkie.

—Sí, tot i que intenta que no se’t noti tant, que 

t’agrada —va intervenir el Miki—. Segur que li 

ve de gust veure’ns, però ella no es posa vermella 

com tu. 

El Dani va fer una ganyota burleta als seus 

amics, mentre aquests se’n reien afectuosament. 

Feia que no amb el cap, però les seves galtes enro-

jolades demostraven que ells tenien raó. 

Havien conegut la Vera feia un parell de setma-

nes, quan va trucar per demanar-los ajuda. A ella 

tant li feia que fossin nens de la seva mateixa edat. 
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Havia sentit els programes anteriors i sabia que 

si algú la podia ajudar, aquest era el Daniel King. 

Des d’aleshores havien parlat a través dels wal-

kie-talkies. Però per culpa de les extraescolars no 

s’havien pogut veure. Potser aquell cap de setmana 

trobarien el moment.

El Dani es va acostar al walkie-talkie mentre 

es col·locava les grenyes per darrere les orelles. Va 

allargar la mà per agafar-lo, però abans que ni tan 

sols el pogués tocar, va sonar:

—Hola! Dani? Nois, em sentiu?

Era la veu de la Vera. «Quina casualitat que 

justament ara truqui ella», van pensar sorpresos. 

Passat l’ensurt, el Dani va respondre, alegre de 

parlar-hi:

—Hola, Vera! Sí, et sentim. Precisament ara 

t’anàvem a trucar.

—Ei, gamusins, espereu-vos un moment —va 

intervenir el Miki—. Aquí ningú fa ús de la contra-

senya o què? Podríem estar parlant amb alienígenes 
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que ens suplanten la veu per conquerir el planeta 

i quedar-se amb tota la pizza del món mundial, i 

aquí ningú se n’assabentaria. 

—Miki —va intervenir l’Àlex—, saps que això 

que dius no té ni cap ni peus, oi?

—Posar pinya a la pizza tampoc en té, però ben 

bona que és —va respondre.

—Miki, estàs molt malament —va contestar 

rient la Vera—. Però em sembla bé, prendre pre-

caucions. La contrasenya és pepperoni.

—Ara tu, Dani, com a contrasenya digues de 

quin color és el seu scooter —va demanar el noi 

des de la cadira.

—Però si jo estic aquí amb tu! Com vols que 

sigui un àlien!

—Però això la nostra pigada i encisadora amiga 

no ho sap!

El Dani va girar els ulls en blanc. Discutir amb 

el Miki era inútil. Se les sabia totes. Va tornar a 

tocar el botó del walkie i va encertar el color. 
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El Miki va fer que sí amb el cap, satisfet.

—Hola, Vera! Com és que ens truques? —va 

preguntar l’Àlex, que acabava d’acostar-se a l’apa-

rell—. Vols venir a patinar? 

—Hola, Àlex! Tant de bo pogués. Però necessito 

la vostra ajuda. Està passant un altre cop. Alguna 

cosa està tornant a aterrir els nens i nenes del poble.

Els tres amics es van mirar, seriosos. L’última 

vegada van acabar lluitant amb un vampir. Ells 

sabien que allò només havia sigut el començament, 

però no per això deixava d’espantar-los enfrontar-se 

a un monstre. Tot i així, estaven desitjant poder 

ajudar la Vera. Era la seva amiga. I una aventura 

sempre és emocionant, oi?

—Compta amb nosaltres, Vera! —va respondre 

el Dani. 

—Sí, Ràdio Pizza al rescat! —va exclamar el 

Miki.

—Saps de què es tracta, aquesta vegada? —va 

preguntar l’Àlex.
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—No n’estic segura, però veniu preparats —va 

contestar la noia—. Pel que sé, aquesta vegada no 

ens enfrontem a un monstre, sinó a quatre.

Després del silenci (produït pel cangueli que els 

va agafar), es van acomiadar de la Vera i van prepa-

rar les motxilles. Hi havia canvi de plans. Anirien 

a patinar, sí, però a la caça d’un nou monstre.




