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Per a la Kirsty 
Stansfield. 
Ets la pera!
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No he passat 
MAI tanta 

por!!!

Abans em pensava que un fantasma era la 

cosa més espantosa del món! A l’escola te-

nim el nostre propi fantasma i 

ens empipa a l’hora de dinar, 

perquè va morir allà fa cent 

anys, quan es va ennuegar 
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amb un plat de llenties. Ara se’ns apareix al 

menjador de l’escola i turmenta les cuine-

res, però les llenties encara són al menú, així 

que suposo que tampoc no té tanta traça 

turmentant la gent.

La majoria de les persones es pensen que 

els fantasmes només viuen a les cases, als 

castells o a les escoles, però no: poden apa-
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rèixer en QUALSEVOL lloc. Per exemple, 

ara mateix podries dur una sabata encanta-

da i ni te n’adonaries. I no hi ha manera de 

saber-ho… fins que la sabata parla o surt vo-

lant. Llavors ho saps.

Fa temps, la Jodi (la meva amiga) i jo vam 

descobrir que hi pot haver moltes coses en-

cantades. Érem a la caravana amb l’àvia de 

la Jodi, que dormia, i la Jodi estava avorrida. 

—Les caravanes són superavorrides —va 

dir. 

I, de cop i volta, el llit plegable de la Jodi 

es va plegar amb ella dins! I jo la vaig haver 

de treure d’allà i vaig trigar la tira perquè la 
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Jodi es va quedar ben embolicada amb els 

llençols i no deixava de cridar: 

 «AI, QUINA PUDOR!  
TREU-ME D’AQUÍ!».
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L’endemà al matí, la torradora va cremar la 

torrada a la Jodi. Després, la Jodi va entrar 

a la dutxa i l’aigua s’escalfava i es refredava, 

s’escalfava i es refredava, i sabíem que tot 

això era perquè la caravana s’havia empipat 

en sentir-li dir que les caravanes eren avor-

rides. I estava més que clar, perquè tot això 

passava a la Jodi i no pas a mi ni a la seva 

àvia.

Però aquesta història no tracta de la Cara-

vana fantasma ni del Fantasma de les llenti-

es. Aquesta història és de la vegada que ens 

va passar la cosa més estranya i espantosa 

del MÓN. I va passar a l’escola. I va ser molt 
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més esgarrifós que si tots els fantasmes et 

vinguessin a veure a casa alhora!

Va fer 

MOLTÍSSIMA 
POR 
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perquè hi havia rates vampir i magdalenes 

d’all i al nostre amic Zach li va sagnar el nas 

i el nostre director gairebé es beu la sang!

I, com diu la Jodi, quan vam entrar d’ama-

gatotis al despatx del director per trobar el 

taüt, se’ns podria haver menjat vives!
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Tot va començar dilluns, quan el meu amic 

Zach, que viu al pis de sota, i jo vam arribar 

a l’escola. 

Vam voler anar a veure la Jodi i la nostra 

amiga Maisie abans d’entrar a classe, com 

fem sempre, però no hi vam poder arribar, 

COMPTE! 
PERILL! 

NO PASSEU!
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perquè hi havia un rètol molt gran que deia:  

COMPTE! 
PERILL! 

NO PASSEU!
ALUMNES, ANEU TOTS  
A LA SALA D’ACTES. 

No tenia NI IDEA del que passava ni per 

què la nostra classe i les escales eren PERI-
LLOSES; divendres a la tarda, quan havíem 

sortit de l’escola, tot estava bé. Així doncs, 

el Zach i jo vam anar a la sala de professors i 
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vam picar a la porta i vam demanar per la se-

nyoreta Jones (la nostra mestra). Però quan 

li vam preguntar pels rètols de PERILL, ens 

va dir que els féssim cas i anéssim a la sala 

d’actes. I així ho vam fer. Però a mi em va 

empipar una mica, perquè, tot i que la se-

nyoreta Jones és molt maca i tota la pesca, 

ja ens podria haver dit què passava perquè 

ella era ALLÀ MATEIX.

Bé, doncs quan vam arribar a la sala d’ac-

tes, tothom deia que l’escola s’esfondraria 

i que si la reunió no començava aviat, aca-

baríem tots sota terra. Ja em començava a 

amoïnar quan vaig veure la Jodi i la Maisie 
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al rebost, just a l’altra banda de la sala; ens 

feien senyals perquè ens hi apropéssim. I 

llavors la Jodi ens va explicar que a la nit hi 
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havia hagut un TERRATRÈMOL i que no-

més havia afectat l’escola, esclar. I que ens 

quedéssim al marc de la porta amb la Maisie 

i ella, perquè, així, quan arribessin les rèpli-

ques, no ens caurien les totxanes al cap.

I aquest és un dels motius pels quals cele-

bro tant que la Jodi sigui amiga meva, per-

què té molta traça amb moltes coses relacio-

nades amb els 

DESASTRES i 

EMERGÈNCIES 


