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La Lili té 11 anys,

un munt d’idees i uns dits d’or.
Segons com li agafi, si li ve de gust, pot
elaborar una joia preciosa, dissenyar
una roba superfashion o redecorar tota
la seva habitació!

Lili

La
acaba d’entrar a sisè a l’Escola
Dalí com a interna. És la primera vegada que se separa del seu pare, un gran
reporter. Enyora la seva estimada mainadera i els plats marroquins sensacio-

nals que només ella sap cuinar. Per
no parlar del seu millor amic, tot un
personatge, amb qui ella sempre pot
comptar. La
els necessita molt
especialment, perquè no ha conegut
mai la seva mare i això li crea un
gran buit.
Sort que té el mòbil!

Lili

Lili

Descobreix la nostra
, tan
graciosa com tossuda, i segueix-la
en les seves noves aventures...

Els amics de la Lili

Adrien
anomenat Pony

Jade
Karima
companya d’habitació ex-Myblette
de la Lili

Les Tres Quatre: Fatou, Camélia i Mélissa

Els kawaii
Myriam-Annabelle,
anomenada Mybel,

Héloïse

germana de l’Héloïse

les Myblettes

Rafaël

Kébir

La família de la Lili

Cédric O’Ryan
Zina
pare de la Lili mainadera de la Lili

Samuel Truong
anomenat Buda

L’Escola Dalí

Marion Jab
directora

Sr. Carlo
professor d’art

Sra. Meaud
professora
de ciències de
la vida

Sr. Foucault
professor
d’història
i geografia

Al poble
Julia

cavallerissa

Joseph Godard
cuiner

Oscar

La
fornera

El gos
de l’amo del
súper

A la mateixa sèrie:
Dissenyadora sí o sí (volum 1)
Alerta, malvades a classe! (volum 2)
Un nou repte (volum 3)
Socors! (volum 4)
Nova moda a classe (volum 5)

–Us haig d’anunciar una gran notícia
–ens declara la senyora Meaud, la nostra
professora de ciències de la vida, aquest
matí de dilluns–. Tots els alumnes de l’escola podran admirar aquesta nit la superlluna. Demà, les classes no començaran
fins a les deu del matí!
La professora calma l’enrenou d’entusiasme del grup.
–Algú em pot explicar què és una superlluna? –pregunta–. Jade?
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la
a
superllun

La superlluna

–La Lluna gira al voltant de la Terra
–explica la Jade–. En el seu trajecte, de
vegades arriba al punt més proper de
nosaltres en el moment en què és plena.
Això produeix una Lluna més grossa i lluminosa del que és habitual. No sempre es
pot veure, depèn de les condicions meteorològiques, i aquest fenomen es produeix entre quatre i sis cops a l’any.
La senyora Meaud aprova la resposta.
Al voltant de la Mybel, la meva enemiga, les seves fans murmuren. Ara en són
menys d’ençà d’aquella famosa nit de la
setmana passada, en què em van intentar
cremar el quadern i els meus amics i jo
els vam foragitar. Alguns s’han desentès
de la Mybel i només quatre continuen
portant la roba kawaii a classe.
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–Què murmureu? –els pregunta la senyora Meaud, empipada.
En Rafaël es posa dret.
–Senyora, després de la seva classe de
la setmana passada, vaig llegir a internet
que, quan hi ha una superlluna, es produeixen terratrèmols!
La senyora Meaud fa voleiar els seus
cabells rossos:

La superlluna

–Aquesta coincidència es pot haver
produït, efectivament. El terratrèmol japonès del 2011, per exemple, va tenir
lloc deu dies abans de la superlluna. Tot
i així, no hi ha cap prova científica que
demostri una relació entre les catàstrofes
naturals i la superlluna.
La professora s’adreça a tota la classe:
–Insisteixo, com faig sempre, que heu
de verificar la informació que trobeu a
internet! Qualsevol hi pot escriure el que
bonament se li acudeixi. Heu d’anar amb
compte de no empassar-vos-ho tot!
Una de les Myblettes, fidel seguidora
de la Mybel, aixeca el dit:
–De tota manera, tothom sap –afegeix
tossudament– que la lluna plena provoca
efectes extraordinaris. A les nits de lluna
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Al vespre, tots els alumnes de l’Escola
Dalí es dirigeixen cap al prat, que es troba rere la pista de tennis.
Ens asseiem a terra embolicats en
flassades mentre esperem que s’enfili la
lluna.
–Quin plaer ser aquí, oi?
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plena, les bruixes cullen herbes amb poders, els fantasmes i els esperits es manifesten i neixen moltes més criatures.
La senyora Meaud alça la mirada al cel:
–Tot això no té cap base científica
–diu ella, rient–. Aquestes històries són
útils per escriure novel·les, però això és
classe de ciències, no pas de literatura!

La superlluna

Reconec la veu de la Mybel. Em toca
el braç i afegeix, amb un posat sincer:
–Fem les paus, tu i jo?
Responc, mirant-la fixament als ulls:
–D’acord.
És més fort que jo, confio en la bondat
humana!
–Genial –diu la Mybel somrient.
Se’n torna amb la seva colla. En Pony
i la Karima que ho han sentit tot, em fan
la mateixa ganyota incrèdula. La Jade resumeix el pensament de tots tres:
–Ves quina cosa –diu–, calia almenys
una superlluna per sentir això!
La Mybel queda eclipsada per l’aparició de l’astre. Tots seguim l’ascens majestuós de la deessa Selene,1 en el seu
vestit de color llum de nit...

1. Selene: deessa de la Lluna a la Grècia antiga.

