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Flavia Company

Els Ambigú i el cas
de la mòmia

L’ESTHER, EN DAVID I EN SEBAS ES 

REUNEIXEN AL SOTERRANI DE LA LLI-

BRERIA D’EN BERNARDO, L’AVI DE 

LA NOIA. SÓN ELS AMBIGÚ, FAN UN 

BON EQUIP, I LA SEVA AJUDA DE VE-

GADES HA ESTAT DECISIVA A L’HORA 

DE RESOLDRE ALGUNA INVESTIGACIÓ 

POLICIAL. EN AQUEST CAS VAN A 

EGIPTE A MIRAR DE DESCOBRIR QUÈ 

S’AMAGA A L’INTERIOR DE LA GRAN 

ESFINX DE GIZEH. PERÒ UN COP ALLÀ 

TROBARAN UNS VELLS CONEGUTS: EL 

MALVAT SÍRIUS I L’HOME ARMARI, QUE 

SEGRESTEN EN BERNARDO. ELS TRES 

NOIS HAURAN DE POSAR LES SEVES 

VIDES EN PERILL SI VOLEN SALVAR-LO. 

NOVEL·LA D’INTRIGA I AVENTURES. 

FLAVIA COMPANY (BUENOS AIRES, 1963) 

ÉS TRADUCTORA, CRÍTICA LITERÀRIA, 

PERIODISTA I GESTORA CULTURAL. IM-

PARTEIX CLASSES DE MICRORELATS A 

L’ESCOLA D’ESCRIPTURA DE L’ATENEU 

BARCELONÈS, I CLASSES DE CONTE AL 

MÀSTER DE CREACIÓ LITERÀRIA DE LA

UNIVERSITAT POMPEU FABRA. TÉ UNA

LLARGA TRAJECTÒRIA COM A NOVEL·LIS-

TA I LA SEVA OBRA HA ESTAT TRADUÏDA 

A DIVERSOS IDIOMES. A LA SÈRIE BLA-

VA DEL VAIXELL DE VAPOR HA PUBLI-

CAT EL LLIBRE MÀGIC, L’ILLA ANIMAL, EL 

MISSATGE SECRET, L’ESPAI DESCONE-

GUT I UN PERILL SOTA EL MAR; I A LA

SÈRIE TARONJA, ELS AMBIGÚ I EL CAS 

DE L’ESTÀTUA, LA PRIMERA AVENTURA DE 

L’ESTHER, EN DAVID I EN SEBAS. PER ALS 

LECTORS JOVES HA PUBLICAT EL LLIBRE 

DE MICRORELATS NO EM RATLLIS.
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A la Inma, perquè el viatge és amb ella.
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1 Arribada al Caire

HAVIEN SORTIT de Barcelona amb puntualitat 
germànica i arribaven al Caire a l’hora prevista. 
Mitjanit. Havien aconseguit seure junts durant el 
trajecte, però no es podia pas dir que haguessin 
viatjat plegats tots quatre, perquè en Bernardo 
s’havia quedat adormit pocs minuts després de 
l’enlairament. «Sort», havia pensat l’Esther, alleu-
jada en veure que el seu avi es clapava i tenint en 
compte que no havia fet res més que queixar-se 
des que havien sortit de casa. «No sé per què m’he 
deixat embolicar; sempre trobeu arguments per 
convence’m; teniu l’habilitat de posar-nos en perill 
cada dos per tres; aquesta serà l’última vegada, 
ja us ho podeu ben ficar al cap...»

En David, l’Esther i en Sebas havien dedicat el 
vol a repassar tota la informació aconseguida i 
les passes que havien de fer. No podien perdre 
temps. Tenien només set dies per resoldre 
l’enigma. Els set dies que durava el viatge que els 
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havia regalat la policia italiana per haver resolt el 
cas de l’estàtua. Si algun dia tornaven a Roma, 
anirien a veure el tinent Sombreretti i li explicarien 
el cas de l’esfinx egípcia.

I què tenien de moment?
Tenien una clau d’or molt estranya. Semblava 

una creu, però la part de dalt era de forma ovala-
da, oberta, com l’ull d’una agulla, pel qual havia 
estat molt fàcil passar un fil gruixut. La duia 
l’Esther penjada al coll. Van opinar que era la 
manera més segura de transportar-la. Per ser una 
clau era ben estranya, ja que no tenia dents.

Tenien també l’endevinalla que havien trobat 
amb la clau, i que deia: «El lleó que pensa obre 
la vida eterna si hi entres amb la clau oberta.» 
L’havien resolta gràcies a les seves perquisicions: 
aquella clau era un símbol egipci, un jeroglífic 
que, relacionat amb els éssers humans, volia dir 
la recerca de la vida eterna. I l’enigma els havia 
portat a buscar el lleó més famós d’Egipte, que 
era ni més ni menys que la Gran Esfinx de Gizeh, 
amb cara humana i cos de lleó. Una estàtua de 
vint metres d’alçada que, segons la llegenda, havia 
estat construïda per l’antiga civilització dels at-
lants, habitants de la desapareguda Atlàntida.

Tenien al darrere en Sírius, el lladre que 
col·leccionava obres d’art robades, i l’home ar-
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mari, el seu ajudant, que, tot buscant aquella clau, 
els havia destrossat el cau i base d’operacions, 
situat al soterrani de la llibreria Ambigú, la llibre-
ria que l’avi de l’Esther, en Bernardo, tenia i man-
tenia a dures penes al barri gòtic de Barcelona. 
Una llibreria antiga, tota de pedra, per la qual 
circulaven amb parsimònia uns quants gats i, se-
gons es rumorejava, també algun fantasma. Era 
pel nom d’aquella llibreria que els de la policia 
de Barcelona, dirigits per la tinent Cubells, els 
havien fitxat com els Ambigú, tot i que l’Esther, 
en David i en Sebas deien que es devia a què eren 
AMBIciosos i GUapos.

Finalment tenien tres col·laboradores al Caire, 
tres seguidores fidels d’en Sebas, conegut a la 
xarxa com a Nostradamus. Es deien Bukla, Xaima 
i Meiyu. Havien quedat que les avisarien tan bon 
punt s’instal·lessin a l’hotel.

L’arribada a l’aeroport del Caire va ser fàcil. La 
policia no els va escorcollar ni els va preguntar 
res d’estrany. Un vell de setanta anys amb tres 
joves de quinze (Esther), setze (Sebas) i disset 
(David) no despertaven cap mena de sospita. Van 
declarar que visitaven Egipte per fer turisme. És 
cert que en Bernardo duia una indumentària un 
pèl cridanera, més adequada per a un vell llop de 
mar, un antic capità de vaixell, que no pas per a 
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un viatger de vacances, amb aquella casaca blau 
marí de botons daurats i la gorra amb visera, però 
allò no va semblar preocupar gaire els guàrdies 
de duanes.

Quan sortien de l’aeroport, però, i just abans 
de pujar a un taxi, en David va comentar que li 
havia semblat veure que algú els encalçava. Un 
home alt i gros.

–No diguis bajanades –va comentar en Sebas–, 
no pot ser que ens hagin seguit fins aquí. En Sírius 
i l’home armari són a la presó.

–Haurem d’anar amb peus de plom –va dir 
llavors l’Esther.

–I amb ulls al clatell –va afegir en Bernardo–. 
No sé com m’he deixat entabanar. Hauríem de 
tornar ara mateix a Barcelona. –Però el cert és 
que també sentia desitjos de conèixer el secret 
dels atlants, d’esbrinar si realment hi havia una 
ciutat a sota de l’Esfinx i si la figura s’obria amb 
la clau que havien trobat els Ambigú. Es pregun-
tava si de debò existia un registre secret, guardat 
allà baix, i si hi hauria escrita la fórmula de la 
immortalitat.

En Sebas, que va ser l’últim a entrar al taxi, 
després de veure com els altres carregaven male-
tes i embalums i sense haver mogut un dit per 
ajudar-los, va dir:
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–Algú recorda el nom impossible de pronunciar 
d’aquella mola humana? –Es referia a l’home ar-
mari.

I l’Esther, que tenia una memòria a prova de 
bombes, va dir:

–Oi tant! Es deia Sondamnesetsi Mandimons-
traniolafinto.

En Bernardo la va mirar i va dir:
–Sembla el nom d’una malaltia. –I tot seguit va 

riure. Després es va adreçar al conductor del 
taxi:– Anem a l’hotel Mena House.

L’home, que els mirava pel retrovisor, va fer que 
sí amb el cap. Quan s’allunyaven de l’aeroport, en 
David va girar el cap i va tornar a veure la mola 
humana. N’estava segur. Però no va dir res perquè 
va pensar que ja tindrien temps de passar por 
quan s’acostessin al seu descobriment.
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2 Primeres passes

L’HOTEL era espectacular. O com a mínim això 
van pensar tots quatre en veure’l. L’havien escollit 
perquè quedava relativament a prop de les pirà-
mides i l’Esfinx. Exactament a un quilòmetre i tres 
cents metres, segons els havia informat en Sebas. 
De fet, des de la piscina de l’hotel es veien molt 
bé les piràmides. Una piscina deliciosa, va pensar 
en Sebas, que, a causa de la molta feina que tenien 
al davant, no podrien aprofitar gens. La veritat és 
que alguna vegada a la vida haurien de viatjar per 
gaudir d’unes vacances.

–Alguna vegada a la vida hauríem de viatjar 
per fer vacances, no us sembla? –va dir. Però els 
altres ja esperaven el seu torn al taulell d’entrada 
per registrar-se i recollir les claus.

L’hotel havia estat un antic pavelló de caça del 
rei Faruk i, abans, del seu pare. Tenia dues parts, 
una d’antiga i una altra de moderna. Per sort, a 
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ells els va tocar l’antiga, amb sostres alts i sales 
immenses. Es van repartir en tres habitacions. En 
una dormien en Sebas i en David, a l’altra l’Esther 
i a l’altra en Bernardo. Van establir el centre 
d’operacions a la de l’Esther, que era la més àm-
plia i tenia la millor connexió a Internet, a banda 
que des del seu balcó es veia en primer pla 
l’Esfinx, el seu objectiu més important.

Aquella mateixa nit, en Sebas es va posar en 
contacte amb les seves col·laboradores del Caire. 
Els va enviar un correu abans de baixar a sopar 
i van trobar resposta en tornar, abans d’anar a 
dormir.

–La Bukla diu que està disposada a venir demà 
al matí amb les seves amigues Meiyu i Xaima. 
Totes tres tenen moto i ens podrien portar fins a 
l’Esfinx.

–I què fem amb en Bernardo? –va preguntar 
en David.

–Avui m’ha comentat que demà al matí anirà 
al mercat Khan Al-Khalili, a veure si troba el ma-
terial que necessitem –va dir l’Esther–. Ha de 
comprar llanternes, espelmes, mistos, corda i un 
bon grapat d’eines. No deveu voler entrar a l’Esfinx 
amb les mans a les butxaques...

–Això si hi podem entrar. No deu ser pas tan 
fàcil com ficar una clau en un pany –va comentar 
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en Sebas–. Què dieu? Ens deixem acompanyar 
per les motoristes?

–Tu creus que són de fiar? –va preguntar en 
David.

–Sens dubte –va assegurar en Sebas–. Són de 
la societat Phileas Fogg. Ningú no hi entra sense 
haver fet les proves secretes i els juraments defi-
nitius.

–Així, d’acord –va acceptar l’Esther. Es mirava 
en David, que jugava amb la seva pilota de beis-
bol, com sempre. La llençava contra la porta de 
l’armari, un cop i un altre.– Una mica tard per fer 
tant de soroll, no et sembla? –el va renyar amb un 
to amistós. En David va fer que sí amb el cap, va 
atrapar la pilota i se la va posar sota un peu.

Van seure tots tres a terra i van tornar a estudiar, 
per enèsima vegada, el mapa de la ciutat que 
suposadament hi havia sota l’Esfinx.

–Aquí –va assenyalar en Sebas–, aquí, sota la 
pota esquerra, a la base i en direcció al riu Nil, 
diuen que hi ha els llibres que busquem. Ningú 
les ha vistes mai, aquestes sales subterrànies.

–O si algú ha aconseguit entrar-hi i les ha vistes, 
mai no n’ha sortit per explicar-ho –va dir l’Esther, 
amb veu lleugerament tremolosa. En David li va 
passar el braç per les espatlles. Ella va seguir 
parlant:– Hi ha l’amenaça d’una maledicció. Qui 
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llegeix els llibres sagrats, queda cec. I qui intenta 
treure’ls del seu amagatall, perd la vida. Brrrr, 
m’agafen calfreds.

Aleshores en David hi va intervenir:
–Calma, calma. Primer haurem de trobar la 

manera de fer servir la clau que portes penjada 
al coll. No sabem si obre o no alguna porta secre-
ta. I un cop hi entrem..., ja ho veurem. I per cert, 
hauríem d’anar a dormir, no? És tard, i demà tin-
drem un dia complicat.

Es va aixecar de terra i va oferir la mà a l’Esther 
per ajudar-la a incorporar-se. Li va donar un im-
puls tan fort que, un cop dreta, les seves cares 
van quedar a tocar, gairebé a punt de fer-se un 
petó.

–El que vosaltres necessiteu és un creuer 
romàntic pel Nil, parella. Ja ho sabeu que la gent, 
quan s’enamora, perd facultats? –En Sebas va 
haver d’aixecar-se tot sol; ningú no li va donar una 
mà per ajudar-lo. Va enrotllar els mapes, els va 
posar dins el tub negre on els guardaven i va ex-
clamar:– Oh, oh, oh, l’amore, l’amore, que diria el 
tinent Sombreretti! L’amore é bellissimo!

–Vols deixar de fer el burro? –el va empènyer 
en David.

En Sebas va fer un parell de passes enrere, 
rient, i va repetir:
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–Oh, oh, oh, l’amore! Ha, ha, ha! No sé pas si 
servireu per portar endavant aquesta investigació, 
amics. Esteu amb la guàrdia baixa.

–Ei, descanseu, que demà tindrem un dia ben 
emocionant –va dir l’Esther, que els havia acom-
panyat fins a la porta de l’habitació, on es va re-
colzar per acomiadar-los. Els va mirar mentre s’a- 
llunyaven pel passadís emmoquetat de vermell i 
va pensar que en David estava una mica més alt. 
I potser una mica més fort. Es notava que aquell 
estiu havia treballat de socorrista a la piscina. 
Quines espatlles tan amples!
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3 Un fet inesperat

LES NOU del matí. Tal com havien quedat per 
correu electrònic, les motos de la Bukla, la Xaima 
i la Meiyu esperaven a la porta amb les motoristes 
al costat. Els Ambigú les van veure quan van 
sortir de l’hotel.

–Ei, són allà! –va cridar emocionat en Sebas–. 
Som-hi!

En Bernardo els va acompanyar. Va decidir que 
era una sort que els nanos parlessin tots tan bé 
l’anglès, i va pensar també que hauria de fer un 
esforç per recuperar l’àrab que havia estudiat 
quan era jove, ara totalment rovellat, per fer ne-
gocis al mercat i aconseguir el que necessitaven 
a bon preu. Sabia que un dels costums del lloc 
era el regateig.

–Ens tornem a veure aquí a les cinc de la tarda, 
d’acord? –va dir en Bernardo–. Ni un minut més, 
no em feu patir.
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–No patiràs, avi. Tranquil. Serem puntuals. No-
més anem a fer una primera ullada. Un reconei-
xement del terreny. –Quan va acabar de parlar, 
l’Esther es va arreglar l’atrotinada gorra vermella 
que sempre l’acompanyava en les expedicions. 
Deia que li portava sort, però la veritat és que li 
tenia afecte perquè havia pertangut al seu pare. 
A la foto dels pares que tenia a sobre la tauleta de 
nit, la duia posada. L’Esther havia arribat a pensar 
que, si realment trobaven els llibres secrets on hi 
havia escrita la fórmula de la immortalitat, potser 
podria tornar-los la vida. Havien mort en accident 
de cotxe quan ella era petita.

–Farem un recorregut exhaustiu i després t’ho 
explicarem, a veure què en penses, de tot plegat 
–li va dir en Sebas.

Entretant, en David havia estat parlant amb la 
Bukla i havia pactat perquè li cedís la seva moto. 
Així ell en portaria una, amb l’Esther de paquet. 
Les altres les ocuparien la Xaima i la Bukla, per 
una banda, i la Meiyu i en Sebas, per l’altra, que 
s’havien mirat amb molt bons ulls des del primer 
moment. Tant, que en David va dir al seu amic a 
cau d’orella:

–Què deies de la gent que s’enamorava i de la 
pèrdua de la seva capacitat per tirar endavant una 
investigació? Ha, ha, ha!
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Van pujar a les motos i es van acomiadar d’en 
Bernardo. L’Esther es va quedar una mica preocu-
pada. No li feia gràcia perdre’l de vista i que se 
n’anés tot sol.

–Hauríem d’haver fet dos grups. No és bo que 
un de nosaltres vagi tot sol –va cridar l’Esther 
intentant que la seva veu sonés per sobre del soroll 
del motor i del trànsit.

–Què? –va preguntar en David. I va afegir:– 
Agafa’t més fort, que accelerem!

–No res, no res –va cridar l’Esther–, després 
t’ho explico. –I es va abraçar ben fort al noi, que, 
en efecte, va accelerar per seguir de prop les 
motos de la Xaima i la Meiyu. Havia estat bona 
idea comptar amb elles. Coneixien molt bé la zona 
i havien estat d’acord a ajudar-los sense fer pre-
guntes ni demanar respostes. No els havien hagut 
d’explicar res de la seva missió. Només que ne-
cessitaven visitar la zona de l’Esfinx. De dia... i 
potser també de nit.

Quan van arribar a les piràmides, es van sor-
prendre que hi hagués tantíssima gent. Turistes, 
curiosos, viatgers, grups d’estudiants, autocars de 
jubilats. Comerciants amb records de tota mena, 
catifes, gerros, mocadors, turbants, polseres, co-
llarets. Amos de camells que es llogaven per anar 
a fer un volt pel desert. Venedors de begudes. 
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Encantadors de serps. Nens demanant bakshish, 
és a dir, almoina.

Van deixar les motos i es van acostar, emocio-
nats, a l’Esfinx. Impressionava molt, de prop. Tan 
immensa, tan imponent. Com podien haver cons-
truït aquella mola mastodòntica tants anys en- 
rere?

–És un dels monuments més misteriosos del 
món –va declarar en Sebas, mirant el cap de 
l’estàtua–. No se sap amb exactitud quan va ser 
realitzada ni qui va manar que la fessin.

–Diuen que representa els faraons Kefren o 
Kheops, però no es pot assegurar –va explicar  
la Meiyu, que no s’havia separat del costat d’en 
Sebas. I després va afegir:– Sempre n’han de  
tenir cura, perquè l’erosió del vent la fa mal- 
bé i fa desaparèixer part del material amb què 
està feta. És molt delicada, encara que sembli 
mentida.

Els Ambigú van resseguir el perímetre de l’Es- 
finx tot sencer. No semblava haver-hi cap mena 
de porta, ni a la vista ni secreta. Cap lloc on fer 
servir la clau que l’Esther duia penjada al coll. 
S’havien equivocat? Havien fet el viatge en va?  
El secret de la clau no tenia res a veure amb l’Es- 
finx? Havien interpretat malament l’enigma?

Apartats en un racó els tres, sense que ningú 
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més no els pogués sentir, l’Esther va dir en veu 
baixa, preocupada:

–«El lleó que pensa obre la vida eterna si hi 
entres amb la clau oberta.» Potser no és pas aquest 
lleó. Potser ni tan sols és a Egipte, el que busquem.

–No et desanimis –va dir en David–. El que està 
clar és que, encara que hi hagués manera de fer 
servir la clau, no podríem fer-ho davant de tota 
aquesta quantitat de gent. Haurem de tornar de 
nit, amb llanternes, quan no hi hagi ningú. –Esta-
va segur que no s’havien equivocat de ciutat. Quin 
sentit hauria tingut que l’home armari els seguís, 
si no? I en David estava segur que l’home que 
havia vist a l’aeroport era ell. Com s’ho devia haver 
fet per escapar-se de la presó?

–I si està vigilat? –va preguntar en Sebas, sem-
pre més poruc.

–No ho estarà –va assegurar en David–, n’estic 
convençut. I si ho està, ja buscarem la manera de 
distreure els guàrdies. Hem de demanar a la Bukla 
que ens deixin un parell de motos. Amb una, i 
tenint en compte el teu volum –es va adreçar al 
seu amic–, no en tindríem ni per començar.

–No et passis, fideu! –va riure en Sebas.
–Bé, deixem-nos ara de pes ideal i cos d’anunci. 

Quina hora és? –va preguntar l’Esther.
–La una –va dir en David.
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–Doncs perfecte. Anem a menjar alguna cosa 
i després tornem a l’hotel. Avui no podem arribar 
més tard que el meu avi. Hem de començar bé 
l’aventura. Ja sabeu com es posa amb la impun-
tualitat.

En Sebas i en David van assentir.
La Bukla, la Xaima i la Meiyu els van portar a 

menjar uns xauarmes deliciosos a una placeta 
petita i acollidora plena de gent que venia tota 
mena de productes. Des de roba per fer-se vestits 
fins a olis per als cabells, essències per a la pell, 
catifes o cassoles. Carn, peix i espècies. Se sentien 
crits, música, converses. Era el so de la multitud. 
Un so continu que s’assemblava a la remor de la 
mar o al vent de la muntanya.

Sense adonar-se’n, gairebé se’ls va fer tard. 
Quan van demanar a la Bukla, la Xaima i la Meiyu 
que els deixessin dues motos, les noies no hi van 
posar cap problema. Podien disposar dels vehi-
cles tant de temps com els necessitessin. Els Am-
bigú volien tornar a l’Esfinx l’endemà amb en 
Bernardo, al vespre, quan la zona estigués lliure 
de turistes i a la llum de la lluna.

Els van acompanyar fins a l’hotel. Al moment 
d’acomiadar-se, la Meiyu i en Sebas es van apar-
tar una mica, com si s’haguessin de dir alguna 
cosa en privat. En David, l’Esther, la Xaima i la 
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Bukla els van mirar divertits. Quedava clar que 
havien congeniat especialment. Un cop van aca-
bar, les tres noies van marxar juntes en una sola 
moto. L’endemà al matí tornarien per veure si 
necessitaven res més.

Els Ambigú van entrar al vestíbul quan tocaven 
les cinc. Van buscar l’avi. Al saló d’entrada, a 
l’habitació, al jardí. Amunt, avall. Van esperar una 
estona a la porta. Van preguntar a recepció si hi 
havia hagut cap trucada o els havien deixat una 
nota. Res. Ni rastre d’en Bernardo. Quan es van 
fer les deu del vespre, van tenir clar que s’havien 
de preocupar. I molt.
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Flavia Company

Els Ambigú i el cas
de la mòmia

L’ESTHER, EN DAVID I EN SEBAS ES 

REUNEIXEN AL SOTERRANI DE LA LLI-

BRERIA D’EN BERNARDO, L’AVI DE 

LA NOIA. SÓN ELS AMBIGÚ, FAN UN 

BON EQUIP, I LA SEVA AJUDA DE VE-

GADES HA ESTAT DECISIVA A L’HORA 

DE RESOLDRE ALGUNA INVESTIGACIÓ 

POLICIAL. EN AQUEST CAS VAN A 

EGIPTE A MIRAR DE DESCOBRIR QUÈ 

S’AMAGA A L’INTERIOR DE LA GRAN 

ESFINX DE GIZEH. PERÒ UN COP ALLÀ 

TROBARAN UNS VELLS CONEGUTS: EL 

MALVAT SÍRIUS I L’HOME ARMARI, QUE 

SEGRESTEN EN BERNARDO. ELS TRES 

NOIS HAURAN DE POSAR LES SEVES 

VIDES EN PERILL SI VOLEN SALVAR-LO. 

NOVEL·LA D’INTRIGA I AVENTURES. 

FLAVIA COMPANY (BUENOS AIRES, 1963) 

ÉS TRADUCTORA, CRÍTICA LITERÀRIA, 

PERIODISTA I GESTORA CULTURAL. IM-

PARTEIX CLASSES DE MICRORELATS A 

L’ESCOLA D’ESCRIPTURA DE L’ATENEU 

BARCELONÈS, I CLASSES DE CONTE AL 

MÀSTER DE CREACIÓ LITERÀRIA DE LA

UNIVERSITAT POMPEU FABRA. TÉ UNA

LLARGA TRAJECTÒRIA COM A NOVEL·LIS-

TA I LA SEVA OBRA HA ESTAT TRADUÏDA 

A DIVERSOS IDIOMES. A LA SÈRIE BLA-

VA DEL VAIXELL DE VAPOR HA PUBLI-

CAT EL LLIBRE MÀGIC, L’ILLA ANIMAL, EL 

MISSATGE SECRET, L’ESPAI DESCONE-

GUT I UN PERILL SOTA EL MAR; I A LA

SÈRIE TARONJA, ELS AMBIGÚ I EL CAS 

DE L’ESTÀTUA, LA PRIMERA AVENTURA DE 

L’ESTHER, EN DAVID I EN SEBAS. PER ALS 

LECTORS JOVES HA PUBLICAT EL LLIBRE 

DE MICRORELATS NO EM RATLLIS.

A PARTIR DE 9 ANYS1
4

3
6

8
3
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