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Núria 

Primer de batxillerat
Li agrada escriure, sobretot al seu blog.
Ha tingut males experiències amb els nois, però no vol 
deixar de somiar.
La Sara és la seva millor amiga.

Sara

Primer de batxillerat
No sap què vol fer quan acabi l’institut, ja ho pensarà en 
el seu moment.
Li agrada passar-s’ho bé, sobretot amb els nois.
Pateix per la Núria, la seva millor amiga



Richard 

Dinou anys.
Li hagués encantat ser ballarí, però pensa que a la seva 
edat ja ha fet tard.
És intel·ligent i sensible, i té un gos que es 
diu Godzilla.

Pol Nubiala 

Dinou anys.
Va estudiar en escoles d’èlit.
Ja és un actor d’èxit i no es vol posar barreres,
you know what I mean.

La sÈrie



Toni 

Primer de batxillerat.
Li agraden els videojocs i uns grups musical que no co-
neix ningú.
Efectivament, és el friqui de la classe.
Tímid no, lo següent.

Les Xumis 

Jessica, Vani i Eva
Primer de batxillerat
Són les noies estupendes de la classe.
El seu principal objectiu: ser més estupendes encara.



Edu

Primer d'ESO.
Germà petit de la Núria.
Expert en "investigar" la seva germana, 
burxar-la i fer-la enfadar.

La sÈrie

Sánchez 

Professor d’institut, jove i enrotllat.
Li encanta la literatura.
Ha escrit una novel·la, però la té guardada al calaix 
perquè diu que no està acabada del tot. 
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FOTO DE PERFIL

El pitjor d’unes vacances d’estiu perfectes és que, un 
cop tornes a casa, la cosa només pot anar de baixada. La 
Núria, però, no pensava en res d’això mentre desfeia la 
bossa a la seva habitació, amb la cremor del sol encara a 
la pell.

«Didier...», va sospirar en aixecar l’amulet d’os que 
penjava d’un cordill. L’hi havia regalat el seu amor d’es-
tiu just abans de fer-li l’últim petó.

«Això va bé, per la sort», li havia dit en un català ma-
carrònic.

«No puc ser més afortunada del que sóc», havia con-
testat ella amb el cor bategant com un timbal.

Mentre la Núria acaronava l’amulet geomètric sobre 
el coll, l’ordinador de sobretaula va fer cataclinc per in-
dicar que s’havia obert el xat de Facebook.
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Núria!!!!
Uola 

Eeeeeeeeeeeeei, ja ets a Barcelona!
Com ho saps???

Ho posa sota el xat: “enviat des de Gràcia”
No ho sabies?
En fi , com ha anat per Begur???
Tan avorrit com l’any passat?

No gens!
Au contraire...

Pq em parles en gavatxo?
Ui, que ja m’imagino...
HAS CONEGUT ALGÚ 

Oui!!!

Et il s’appelle comment?

Didier

Edat. 
Alçada. 
Pes aproximat.
Centímetres cúbics sota el banyador.

Sareta
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21 diu que té, encara que sembla més jove.
Deu fer 1,75.

No sé quan pesa, però és prim...
I està ben format, sí.

Ah, i és de París.

Ben format vol dir ben dotat? 

Suposo... No ho sé si està ben dotat!
Tot just el vaig conèixer ahir, a la platja.

Anaves en topless?

Quines preguntes!
Ja saps que NO.

Anava en banyador.
És clar, ja sé per què.
Penses que no tens res a ensenyar.
O gairebé res, SORRY.

Ets una capulla, Sara.

Nooooooooo... 
Saps perfectament que em sembles
PRECIOSA tal com ets, baby.
T’ho he dit 100.000 vegades.
Però no ens desviem del tema...
Dius que el vas conèixer ahir a la platja
amb el teu banyador?

Sareta
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Sí!
Em va parlar mentre jo llegia SIDDHARTHA 

a la tovallola.
“Conec aquest llibre”, va ser la seva entrada.

Segur...

Té uns ulls verds increïbles...
Després de parlar sobre la novel·la,

vam anar al xiringo a fer unes coca-coles.
Allà vam estar xerrant tres hores

fi ns que el sol del migdia es va fer insuportable 
i ens vam refugiar sota una pineda.

Ui, ui, ui, ui...
Llavors, te l’has tirat?

NO!!!
L’acabava de conèixer, ja t’ho he dit.

Vam estar xerrant dues hores més
i després ens vam fer uns quants petons.

Poca cosa més.

Defi neix POCA COSA MÉS.

No siguis plasta.
Ens vam adormir abraçats sobre la tovallola.

Quan ens vam despertar, va passar una cosa important.
No, dues coses importants!!

Sareta
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???????????

Ell em va regalar l’amulet que duia al coll.
I jo la meva polsera de coralls.

Aquella de la teva àvia??? 
UALA

Sí, tia, no en tenia cap altra!
Tot sigui perquè no s’oblidi de mi...

Penso esperar-lo fi ns al pròxim estiu.

Sempre igual de tonta...
Vull veure aquest tio.
Em passes el seu Facebook?

Busca Didier Bonnin, només en surt un.
És de pare menorquí, 

per això parla una mica el català.
Estem junts a la seva foto de perfi l  

Sareta

La Núria va aprofi tar que la Sara passava revista al 
franceset per acabar de buidar la bossa. Va llançar la roba 
bruta al cabàs i va tornar a posar al prestatge la novel·la, 
amb sorra enganxada.
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Didier Bonnin, oi?

Sí, l'has vist?
Què et sembla?

Tia, no entenc res.

Què passa?!
No t’agrada el Didier?

És guapot, però...
Qui cony és aquesta pava 
de la foto de perfi l?
Porta la polsera de la teva àvia.

Sareta

No ho podia evitar. Era fastigosament endreçada.
Després de desar a l’armari la bossa, les sabates i les 

xancletes, es va treure també la roba interior i la va en-
cistellar al cabàs. Ja obria el calaix de les calcetes quan un 
cataclinc la va fer deixar-ho tot i córrer despullada fi ns 
al monitor.

No podia esperar a saber el veredicte de la seva millor 
amiga.
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