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L’accident

—Oh, maleït sia! AAAAAAHHH!

La veu de la tieta Abigail va ressonar tan fort  

a l’escala, que va arribar fins a la botiga, i a la 

Violet, de l’ensurt, de poc li va caure el test amb 

les roses de cent fulles que estava a punt de col·lo-

car al prestatge.

—Ai, Déu! —va exclamar amb veu esquerdada 

el vell Mr Bennings, que acabava d’entrar a la 

botiga amb el seu caminador—. Això no ha sonat 

gens bé.

—Vaja, vaja, vaja, quina pena! —va garrular 

Lady Madonna, el periquito de color turquesa de 
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la tieta Abigail, que saltironava, esverat, a la seva 

gàbia, penjada damunt de la caixa enregistradora.

—Vaig un moment a mirar què ha passat —la 

Violet va deixar el test amb les roses i va sortir 

corrents per la porta del darrere.

Va estar a punt de caure a sobre la seva tieta, 

que estava estirada als peus de l’escala. Davant 

seu hi havia Lord Nelson, llepant-se el seu pelatge 

de color de mel. 

—Aquest gat estúpid s’ha hagut de posar a fer 

la migdiada al mig de l’escala! —va rondinar la 

tieta Abigail—. I jo hi he ensopegat.
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Lord Nelson va miolar en un to tan ple de 

retrets, que semblava que fos ell el que havia enso-

pegat amb la tieta, i no pas a l’inrevés.

—Que s’ha fet mal? —va preguntar Mr Ben-

nings, amoïnat.

Havia empès el seu caminador fins a la porta 

del darrere i mirava per damunt de l’espatlla de la 

Violet.

—Em temo que sí —va respondre, trista, la tieta 

Abigail, mentre es mirava la cama esquerra. La 

tenia torçada d’una manera ben estranya, amb el 

peu cap enfora en comptes de cap endins.

—Necessitem una ambulància, de seguida!  

—va exclamar Mr Bennings—. S’ha trencat la 

cama, fins i tot un cec ho veuria.

 Abans que la tieta Abigail tingués temps de res-

pondre, l’home ja havia tret el mòbil de la butxaca 

i marcava el número d’urgències. 

La Violet es va agenollar a terra, al costat de la 

seva tieta, i se la va quedar mirant, compassiva.
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—Fa molt de mal? 

La tieta Abigail estava tan pàl·lida, que les 

pigues que tenia al nas encara li destacaven més a 

la pell. Els seus rínxols pèl-rojos brillaven com el 

foc, exactament com els cabells de la Violet. De 

fet, totes dues s’assemblaven moltíssim.

—Ho podré resistir —va xiuxiuejar la tieta Abi-

gail, i es va mossegar els llavis.

—Aguanti! —va exclamar Mr Bennings—. El 

metge d’urgències ja ve cap aquí. 

—Quina sort, que l’ambulància hagi arribat tan 

aviat —va dir la Violet, asseguda a la llitera dels 
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seus amics Zack i Jack Dumpling, i tot seguit els 

va explicar els emocionants esdeveniments del 

dia—. Jo també hi hauria volgut anat, però no 

m’han deixat. I això que soc la seva única neboda.

—Sempre que la cosa es posa interessant, no 

volen que els nens hi siguem —va fer en Zack. 

—Tenen una barra que ja està bé —es va queixar 

la Jack.

En Zack i la Jack eren bessons, això es veia al 

primer cop d’ull. Tots dos eren malgirbats i 

tenien un nas camús molt divertit i els cabells 

rossos i curts. En canvi, el que no es notava tant 

era que la Jack de fet es deia Jacqueline i era una 

nena. «No n’han de fer res!», deia sempre ella. 

Perquè de seguida que s’assabentaven que era 

una nena començaven a fer coses estranyes: li 

regalaven vestits de color rosa, bruses amb 

volants o joies i joguines amb purpurina. Tot i 

que a la Jack li agradava més jugar a futbol o a 

fet i amagar.
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Les seves joguines de nena, com ara els motlles 

de forn de colors o els quaderns d’adhesius, les 

llançava amb indiferència en un racó, on en Zack 

i la Violet les agafaven. A la Violet li agradava 

jugar amb la Jack, però encara li agradava més 

jugar amb els dos bessons. Cosa gens fàcil, perquè 

a en Zack el futbol no li interessava gens ni mica.

—I quant de temps s’haurà d’estar a l’hospital, 

la tieta Abigail? —va preguntar la Jack.

—Encara no se sap exactament —va contestar 

la Violet—. De moment li han enguixat la cama. 

Demà li diran quan podrà tornar a casa.

—Espero que sigui aviat —va dir en Zack—. 

Algú s’ha de cuidar de la floristeria.

La Jack va assentir amb el cap.

—I de Lord Nelson i Lady Madonna —va afe-

gir la Jack.

—Me n’encarregaré jo —va dir la Violet—. La 

tieta Abigail m’ha donat la clau de la botiga abans 

que se l’emportessin a l’hospital. Jo els posaré 
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menjar a tots dos abans d’anar a l’escola. Al ves-

pre, regaré les flors i miraré si tot està bé. 

—Ahà —van dir alhora la Jack i en Zack. Des-

prés ja no van dir res més.

La Violet també es va quedar callada. Però 

estava absolutament convençuda que tots tres 

pensaven en el mateix: en el llibre de flors de color 

groc llimona de la tieta Abi-

gail.

Una vegada que l’Abi-

gail havia mar-

xat de viatge 

unes setma-

nes, la Violet 

va trobar el llibre en  

un compartiment secret

darrere del mirall del lavabo. Al primer cop d’ull, 

tots tres amics ja es van adonar que no era un 

llibre normal. Totes les flors que hi apareixien 

descrites eren màgiques. 

Llibre de flors
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Naturalment, de seguida van provar un encan-

teri amb flors que va provocar un bon desgavell. 

Encara que al final tot va acabar bé, la Violet 

havia hagut de jurar i de perjurar a la seva tieta 

que no tornaria a tocar aquell llibre.

Des d’aleshores, el llibre havia desaparegut. 

Segurament, la tieta Abigail l’havia amagat millor, 

aquell cop. De totes maneres, també havia donat 

la seva paraula a la Violet que, quan tingués setze 

anys, ho sabria tot sobre el llibre. Però fins llavors 

encara li faltaven set llarguíssims anys!

—Saps el que és realment un fàstic? —va pre-

guntar la Jack—. La tieta Abigail volia venir a la 

competició, i ara s’ho perdrà tot.

Tot d’una, la cara d’en Zack es va enfosquir i va 

arrufar les celles.

—Fes el favor de callar! —es va tapar les ore-

lles—. No vull ni sentir-ho.

De fet, al cap de dos dies, a la seva escola 

començava la festa de l’esport de cada any.
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Durant tot un dia no haurien d’estudiar, sinó de 

participar en curses, salts, llançaments de pes i 

gimnàstica. En totes les proves posaven punts,  

i l’alumne que en tenia més rebia al final de la 

competició una copa que podia quedar-se durant 

tot un any. Fins al torneig següent. 

L’any anterior, la copa l’havia guanyat la Jack. 

No era gens estrany, perquè era una gran espor-

tista. I ara es moria de ganes de defensar el seu 

tresor.

A la Violet també li feia il·lusió que arribés la 

competició. Corria molt de pressa, era molt bona 

en salt de llargada i li agradava la gimnàstica. 

Només era força dolenta en llançament.

En Zack, en canvi, era força dolent en tot. Per 

ser més precisos: era un desastre.

A la barra fixa semblava un sac de patates; a les 

curses l’avançaven els de primer, i en llançament 

no passava dels tres metres. Però tres metres cap 

enrere!
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OLLI
CRAC DELS 
ESPORTS

En Zack no era bon esportista, sobretot perquè 

no li agradava gens esforçar-se. No podia enten-

dre com als altres els encantava tant perseguir 

una pilota o arribar a la meta. Ell s’estimava més 

resoldre un problema complicat de matemàtiques 

o escriure una redacció.

Fins aleshores això no havia estat un problema 

per a ningú. Però feia poc havia 

arribat a classe un nen nou: l’Olli 

Carmichael. 

L’Olli ja tenia deu anys, i era 

molt més alt i fort que els 

altres i un veritable crac 

dels esports. A la classe 

tots el trobaven guai, 

sobretot els seus companys 

masculins. L’Olli no parava de fer 

bromes sobre en Zack, com ara: 

«Si tens en Zack al teu equip, ja no 

necessites ni equip contrari».
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També s’havia inventat un malnom per a en 

Zack: «Zack, Zero a l’Esquerra». I ara els altres 

nens també l’anomenaven així.

Uns dies enrere, l’Olli li havia fet la traveta i 

tots s’havien posat a riure quan en Zack va caure 

a terra. Fins i tot les nenes.

—Segur que l’Olli em jugarà males passades a 

la competició —va dir en Zack—. M’agrada- 

ria saber què té contra mi. Però si jo no li he fet 

res…

—Jo no m’hi escalfaria el cap, amb aquest idiota 

—va dir la Violet—. No li facis cas. És el millor 

que pots fer.

Però en Zack només l’escoltava a mitges.

—Segur que aquesta vegada l’Olli guanyarà la 

copa. Després, els altres encara el trobaran més 

guai i encara em farà la vida més impossible. 

—L’Olli no guanyarà la copa mai de la vida! 

—va exclamar la Jack—. Perquè la tornaré a gua-

nyar jo!
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En Zack va sospirar profundament.

—Tant de bo que hagués caigut jo 

per les escales i m’hagués trencat la 

cama, en comptes de la tieta Abigail. Així 

podria quedar-me tranquil·lament  

a l’hospital i no hauria de participar a 

la festa de l’esport.

—Tu estàs sonat! —va dir la Violet—. La tieta 

Abigail estava a punt de plorar, del mal que li feia 

la cama. 

—Doncs no em faria res —va respondre en 

Zack—, mentre no hagués de participar en aquest 

torneig.

—Vinga, no siguis tan poruc! —va cridar la 

seva germana, furiosa—. Si sempre t’acovardeixes 

i fuges corrent de l’Olli, no et deixarà mai en pau. 

Al contrari, encara pensarà pitjors males passa-

des per jugar-te.

—Ah, sí? I què se suposa que haig de fer, segons 

tu?
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—Podries mirar d’esforçar-te, per variar —va 

dir la Jack—. Si t’entrenessis una mica més, potser 

fins i tot series realment bo en l’esport.

—I llavors l’Olli em deixaria en pau?

La Jack es va arronsar d’espatlles. 

—De totes maneres, jo no li permetria que es 

passés tant. Em defensaria. 

—Defensar-me? —va exclamar en Zack—. Ha, 

ha, quina gràcia! L’Olli és molt més alt i fort que 

jo. Davant seu no tindria cap possibilitat.

—Sempre podem tenir una possibilitat. L’únic 

que necessites és valor —la Jack es va plegar de 

braços i va arrufar el front.

La Violet estava bastant segura que la seva 

amiga tornava a pensar en el llibre groc. Amb les 

flors màgiques que hi havia descrites es podien fer 

tota mena de prodigis. Si trobaven la planta ade-

quada, seria bufar i fer ampolles: transformar un 

nen tímid en algú atrevit i valent. I convertir un 

zero a l’esquerra en un superesportista.
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De totes maneres, tot plegat no deixava de tenir 

el seu risc. Si s’equivocaven i agafaven la flor que 

no tocava, el seu error podria tenir conseqüències 

nefastes.

—Potser tinc sort i agafo un refredat —va dir 

en Zack—. Sento una picor estranya al coll. I 

també tinc calor. Segurament és febre —es va 

posar la mà al front i va tossir. Era un comediant 

pèssim.

La Jack va esbufegar, i estava a punt de dir-ne 

una de grossa quan la Violet se li va avançar.

—No t’amoïnis —va dir—. Segur que no n’hi 

ha per a tant. De fet, l’Olli està massa ocupat amb 

el torneig i no té temps de molestar-te. 

—Espero que tinguis raó —va dir en Zack.

—Nens, a sopar! —va cridar la mare de la Jack 

i en Zack des de baix—. Renteu-vos les mans i 

baixeu.

—Vols sopar amb nosaltres? —va preguntar la 

Jack a la Violet. 
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—Ho sento, no puc. La tieta June m’ha dit que 

fos a casa a les sis.

La Jack va donar un cop d’ull al seu rellotge de 

polsera.

—Doncs jo de tu m’afanyaria. Només falten 

cinc minuts. 

—Ostres! Me’n vaig! —la Violet va lliscar cap  

a l’espona del llit i va saltar a terra—. Fins demà a 

l’escola!


