i l’aniversari del revés
Text de Sabrina Catdoor
Il·lustracions de David Sierra Listón
Traducció de

Joana Castells Savall
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Per a la Rita,
que va travessar la gatera primer
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L’àvia

És una escriptora famosa…
i amaga un vell secret!

Lucas

Li agraden els animals
(els que no mosseguen)
i és una mica poruc.

Zoe

Viu a la casa del davant i és
la millor inventora del barri.
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Marina

És molt intel·ligent.
Ha llegit tots els llibres de l’àvia
(i alguns més).

Els amics del bosc

Follets, dracs, ogres, nans…
Atreveix-te a creuar la gatera!
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Cap ít ol

1

E

ra un dia normal per als herois del bosc. Es
deien Zoe, Lucas i Marina, i eren els Resca-

tadors Màgics. Allà on hi havia un problema,
els tres nens corrien a resoldre’l.
La seva primera missió del dia va ser ajudar
una fada anciana. La senyora Pètals-Marcits
tenia les ales atrofiades, així que els Rescatadors Màgics li van fabricar un ascensor amb
una llauna d’olives i fil dental.
Gràcies a ells, la fada podia anar a jugar a la
brisca amb les seves amigues sempre que volgués.
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Els rescatadors Màgics també van salvar els
nans d’una llar d’infants.
Si penses que els nans són nans, això és perquè
encara no coneixes els bebès nans. Són doblement minúsculs.
Tothom sap que als nans els encanta cavar
túnels. Quan són bebès, en caven fins i tot sota el
bressol. I aquests en concret havien fet un forat
tan gran sota el terra de la llar d’infants que els
Rescatadors els van haver d’anar a buscar a les
profunditats.
Van tornar amb vuit bebès nans sans i estalvis.
I amb terra fins a les orelles!
Però les seves missions del dia no van acabar
aquí, i ara!
Van rescatar les sirenes d’un embolic de
melenes. S’havien fet una trena comuna per
error.
També van ajudar Arcà, el rei del bosc, a treure’s un cubell del cap.
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Arcà tenia la mania de ficar el cap en llocs
absurds, com bústies, calders i orinals (sense
usar, per sort).
—És una tradició familiar —va explicar Arcà
després que el rescatessin—. Així em concentro
molt millor.
—Una altra missió acomplerta! —va celebrar
la Zoe—. Això de ser Rescatadors Màgics ens
surt força bé.
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—Crec que ja hem rescatat prou per avui —va
dir en Lucas. Estava esgotat de tanta aventura.
Els tres nens tornaven cap a casa quan un
mussol els va anar a trobar.
—Espereu! No podeu marxar ara! —va dir
l’ocell garlaire.
—Un altre rescat? —La Marina es va aturar—.
Qui hem d’ajudar ara?
—Segur que la senyora Pètals-Marcits s’ha
marejat a l’ascensor —va dir en Lucas—. La
fada puja i baixa com un coet!
—Una fada? No! —El mussol va girar el cap—.
Heu de rescatar un drac!
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