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L’Emma viu a París, a prop del canal  
Saint-Martin. Només ha de travessar un 
carrer per arribar al canal, i llavors el 
segueix fins a l’escola. Si va molt amb 
compte, els pares deixen que hi vagi sola, 
perquè no és gaire lluny. 

I com que la seva família s’ha instal·lat al 
barri a mig curs, encara no ha tingut temps 
de fer-hi amics. 

Una escola nova
Ca

pít
ol 



Els nens i les nenes de la seva classe ja es 
coneixen i l’Emma, una mica tímida, no 
gosa jugar amb ells. L’Iris i la Constance, 
per exemple, van sempre juntes i es veu que 
s’ho passen bé. A l’Emma li agradaria  
molt ser amiga seva.  



Avui, la professora les separa perquè no 
paren de xerrar a classe, i mana a l’Iris que 
segui al costat de l’Emma. L’Emma li fa 
un gran somriure, però la seva companya 
de taula s’arronsa d’espatlles i es gira 
d’esquena, malhumorada. 
–Com si fos culpa meva… –pensa  
l’Emma, tota trista. 
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