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CAPÍTOL 1

La Vera es va despertar en plena nit, espantada 

i amb el cor que li bategava amb força. Era la 

mateixa sensació que havia tingut altres vegades, 

quan es despertava d’un malson. Però, aquest cop, 

el motiu era un altre. Es va despertar perquè, dins 

seu, va sentir com alguna cosa, o algú, la cridava.

Va treure les cames de sota els llençols i es va 

quedar asseguda al llit, acaronant la catifa amb 

els peus. Llavors, es va acostar a la finestra i va 

mirar a l’exterior. Com en les nits anteriors, al cel 

regnava la lluna, una esfera de llum brillant, blanca  

i freda. 
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A la Vera no li va semblar estrany, que hi ha-

gués lluna plena. Però sí que fes quatre nits que 

apareixia aquella mateixa lluna. Ella coneixia bé 

el cicle lunar, l’havien estudiat a l’escola, i sabia 

que només una vegada cada vint-i-vuit dies es 

podia veure plena. 

Només una.

I aquesta era la cinquena.

Dos dies enrere, havia contactat amb el Dani 

utilitzant el walkie-talkie. Al poble del costat la 

lluna seguia el seu curs amb normalitat. Només a 

Vila Roca feia tres nits que era plena. En les dar-

reres setmanes s’havien enfrontat a diversos éssers 

sobrenaturals i, sense cap mena de dubte, això era 

un senyal que el monstre següent apareixeria en 

qualsevol moment. 

Però no passava res. Quan el Dani trucava a la 

nit i preguntava si hi havia cap notícia, la noia deia 

que no. Cap atac. Res que indiqués que hi havia 

cap monstre aguaitant.
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Tot i així, aquella mateixa nit, abans d’aco-

miadar-se a través del walkie-talkie, van acordar 

reunir-se l’endemà, després de gravar el podcast. 

Però en aquell moment, hores més tard i amb 

els peus nus damunt la catifa, la Vera mirava per 

la finestra i aleshores es va adonar que la lluna no 

era l’única cosa estranya. Una boira espessa co-

mençava a envair el carrer i ho cobria tot, els patis 

i les cases, els cotxes aparcats, els contenidors de 

la brossa, els edificis al final de la carretera... La 

Vera ni tan sols podia veure el seu porxo. 

En una ocasió, en un dels primers podcasts, va 

sentir que el Dani parlava de la boira; deia que, 

quan apareix sobtadament, és perquè alguna cosa, 

o algú, l’acompanya. 

La Vera es va esgarrifar en recordar-ho i va tor-

nar a buscar la lluna al cel. Però ara no la veia. No 

sabia si eren els núvols o la boira, que la tapaven, 

però tot semblava moure’s, com si el vent corregués 

una cortina grisa i etèria. 
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«Llavors… serà aquesta nit? El monstre és allà 

fora?», va pensar. De tan accelerat que li anava 

el cor, gairebé se li escapaven aquestes preguntes 

per la boca i les deia en veu alta, perquè li costava 

retenir-les al cap. 

La boira seguia movent-se, avançant pel carrer 

i deixant entreveure ara un cotxe, ara la teulada 

d’un edifici, o un tros de vorera. I va ser llavors 

que va tornar a sentir la crida dins seu. Però no 

era una fiblada o un ensurt. Més aviat era el ressò 

d’alguna cosa que li era familiar. Va sentir com si 

una part de si mateixa, una part que sempre havia 

estat adormida, es despertés. 

I amb aquella sensació, va aixecar el cap i va 

veure com la boira, o els núvols, o el que fos que 

cobria el cel, ara mostrava la lluna plena. Se li va 

aturar el cor quan va comprovar que ara estava 

tenyida de vermell. La lluna brillava, però ja no era 

freda, sinó que cremava. Era totalment vermella i 

semblava tenir vida. 
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El cor va tornar a colpejar-li el pit amb força 

i, al mateix ritme, va escoltar com alguna cosa, o 

algú, baixava corrent pel carrer. La boira es des-
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plaçava i, a través seu, la Vera va poder veure com 

cinc gossos creuaven davant de la seva finestra i 

desapareixien en la nit.

«No són gossos normals. Són massa grossos 

per ser gossos», va pensar. I ara sí, molt fluixet, se 

li va escapar per la boca:

—Són llops.




