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—Luna! —va cridar la mare des de baix de les 

escales—. Et puc deixar una estoneta sola? Haig 

d'anar a comprar una cosa i també passaré per 

Correus. Aniré molt de pressa, t'ho prometo! Aviso 

la veïna.

En aquell moment, la Luna era a la seva habitació 

jugant amb les nines.

En Karlo, el panda vermell, s'havia arraulit al llit de 

la Luna i estava dormint con si fos un peluix normal 

i corrent. Tot d'una va aixecar el cap.



—Entesos! —li va respondre la Luna, tot i que 

no estava segura que li agradés la idea. La mare 

sempre era amb ella. O el pare. Era el primer cop 

que es quedaria sola a casa.

—Ara torno. I porta't bé! —va sentir que li deia la 

mare.

—T'ho prometo! —va fer la Luna.

Llavors va sentir el cop de la porta de casa.
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La Luna va anar cap a la finestra. Va veure la seva 

mare que parlava amb la veïna i que després es 

dirigia cap al cotxe i se n’anava.

—Uf —va fer la Luna.

Ara era a casa sense la seva família. Tenia una 

sensació una mica estranya. La mare s'havia 

emportat fins i tot en Nico, el seu germà petit, que 

havia estat tot el dia rondinant. Però segur que, amb 

el cotxe en marxa, s'adormiria a l'instant. Com que 

sempre era així, per això la mare se'l devia haver 

emportat. Tothom s'estimava molt en Nico, però a 

vegades podia ser una mica pesat. Evidentment, no 

era culpa seva, ja que encara era petit.



—I ara? —va preguntar en Karlo—. Què farem, ara? 

És fantàstic, oi? Estem sols i tot és com si fos nostre! 

Podem fer el que ens vingui de gust! Explorar tota la 

casa!

La Luna va riure:

—Explorar-la? Però si ja la coneixem tota!



—Això segur que no és ben bé així —va opinar en 

Karlo, pensatiu—. Per exemple, no sabem si a la 

llauna de la cuina encara hi ha galetes.

—Està bé, potser no —va dir la Luna—. Però la 

llauna de galetes és a dalt de tot de la prestatgeria. 

No hi arribo ni amb una cadira. Tampoc m'hi puc 

enfilar. I a més…, he dit que ens portaríem bé!



La Luna va sospirar i es va tornar a asseure amb les 

seves nines. Mentre jugava, pensava si agafar una 

galeta de la cuina seria portar-se malament. 

O potser allò començava a ser una entremaliadura 

a partir de dues galetes? O de tres galetes? Segur 

que a partir de quatre galetes sí!


