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Pròleg

En Harpo va clavar un cop de peu a terra  
i els llistons de l’escenari van vibrar sota els seus 
peus. Acabava de començar la seva cançó, l’única 
una mica animada en el breu repertori que tenia, 
però semblava que aquell vespre només les mosques 
del teatre li feien cas. 

La seva actuació començava amb un petit nú-
mero de ball, un difícil joc de peus que li havia costat 
més d’una setmana aprendre. Aquell zapateado 
l’acompanyava amb l’harmònica, que refilava una ale-
gre melodia molt escaient. Però no hi havia res a fer. 
Els escassos espectadors que esquitxaven les buta-
ques del teatre es comportaven com ninots de cera. 

El noi va mirar cap a l’interior de l’escenari 
i una silueta grossa el va distreure un moment. Es 
tractava del director Strudel, el propietari del tea-
tre, que no semblava que estigués gaire content amb 
l’èxit tan minso de la seva actuació. L’home tenia els 
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braços encreuats darrere la cortina i es mirava el noi 
amb una cara massa seriosa per pensar que es trac-
tés d’una broma. 

En Harpo va notar una suor freda que li va  
començar a amarar la camisa. Va deixar anar l’har-
mònica i va alçar la mà intentant seguir la coreografia. 
L’ombra dels cinc dits se li va projectar a la cara  
i allò li va servir per centrar-se en el que estava fent i 
continuar amb la cançó. 

Potser si continuava l’espectacle amb l’ajuda 
del piano aconseguiria despertar algun dels espec-
tadors. Tenia un so més fort i molt més animat. Així 
que, quan la tornada de la cançó era a punt de comen-
çar, el noi es va adreçar cap al centre de l’escenari, 
va saltar sobre el tamboret de fusta i va començar a 
interpretar els alegres versos d’una peça amb tota la 
passió de la seva gola. 

En aquell teatre de mala mort on regnava la 
son feia falta una bona dosi d’energia, i en Harpo va 
graponejar les tecles amb il·lusió. La seva mare l’havia 
avisat que amb somriure no n’hi havia prou. Ca-
lia seduir el públic, portar-lo fins a l’interior del cor 
per fer que fes un volt pels budells i fer-lo sentir el 
que un actor porta a dins. I així, quan la passejada 
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s’hagués acabat i l’espectador tornés a la butaca 
després que s’hagués abaixat el teló, sentís que amb 
aquell viatge no n’havia tingut prou. I llavors tindria 
ganes de tornar.

En Harpo entonava la melodia amb tota la for-
ça dels seus pulmons. Intentava no desafinar mentre 
mirava de reüll el senyor Strudel, que, en comptes 
d’amagar-se, havia començat a fer-li uns gestos molt 
exagerats. Tot i la seva bona intenció, semblava que 
amb aquell esforç no n’hi havia prou. I va desitjar  
que els segons que quedaven de cançó se li fessin 
com més curts millor dalt de l’escenari.

Només li quedava rematar els últims compas-
sos de la peça. En Harpo va fer els refilets finals amb 
una veu massa desafinada, es va aixecar del piano  
a tota velocitat i es va acomiadar amb una reverència 
que va ser contestada només per un parell de xiulets. 
Després va córrer a amagar el seu fracàs darrere la 
cortina de l’escenari.

—Maleït sia, Marx! —va exclamar el director 
Strudel així que en Harpo va entrar pel teló de fons—. 
Vostè és un actor de primera fila! 

En sentir aquelles paraules, un bri d’esperan-
ça va inundar el cor d’en Harpo. Era possible que la 
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seva improvisació cantada hagués agradat al director 
Strudel, i que en el fons entengués que aquell fracàs 
amb els espectadors no era pas culpa seva?

—De debò, senyor? Li ha agradat la meva  
cançó?

El cap del director Strudel es va tombar cap al 
noi amb una mirada furibunda. 

—No, senyor Marx! —va bramar visiblement 
enfadat—. Em referia al fet que només la primera fila 
el pot sentir. O apuja aquest to de veu d’una vegada 
per totes o la pròxima vegada sortirà d’aquest teatre 
a cops de peu.

Els genolls d’en Harpo li van començar a tremo-
lar. No hi havia cap noi en tot Nova York que desitgés 
més tenir content el seu amo. Sobretot perquè feia 
unes quantes setmanes que el seu germà l’havia re-
comanat. No el podia deixar en evidència, tot i que els 
seus dots escassos no fossin suficients.

Per sort, el senyor Strudel no tenia temps per 
a més esbroncades. Es va tombar i es va disposar a 
presentar l’Emma, la intèrpret que havia de sortir tot 
seguit. La noia havia vist la pobra actuació d’en Harpo 
entre bastidors i va esperar que el director Strudel 
sortís a l’escenari per picar l’ullet al xicot. 
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—Tranquil, Harpo —va dir movent els cabells 
enrinxolats—. La pròxima vegada anirà millor, no t’hi 
amoïnis. 

El noi va admirar el somriure de l’Emma i va 
lamentar no ser el seu servent per sempre. Aquella 
noia tan bona l’havia tractat molt bé des que ell havia 
arribat a la companyia. Havia estat l’únic suport d’en 
Harpo en la seva curta i malaguanyada carrera. 

—Em sap greu —va dir el noi acotant el cap—. 
Després d’aquest desastre ningú no et voldrà escol-
tar. He fet malbé la teva actuació.

—No et preocupis —va respondre l’Emma en-
senyant-li la seva partitura—. Tinc un as a la màniga. 
És infal·lible, ja ho veuràs.

La noia es va posar bé el coll del vestit i es va 
retocar el pentinat. Ara tenia la cara seriosa, com si 
tota la concentració que necessitava s’hagués endut 
l’alegria que hi havia. Després, va fer un pas endavant, 
va respirar fondo i es va endinsar en la immensitat de 
l’escenari agafant amb força la partitura. 

En Harpo va encreuar els braços i va confiar 
amb totes les seves esperances que la noia arreglés 
aquella atzagaiada. L’Emma era un bell ocell cantai-
re que mai no decebia el seu públic. De fet, molts 
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dels assistents pagaven l’entrada del teatre només 
per veure la seva actuació. No era especialment boni-
ca, però desbordava talent. No era just, gens ni mica, 
que s’acontentés d’actuar en un pobre espectacle de 
vodevil.

El noi es va aferrar al teló polsegós i va buscar 
el forat pel qual acostumava a fer el tafaner amb les 
altres actuacions. Asseguda al piano, l’Emma acaba-
va de desplegar la partitura i iniciava la peça. Una 
cançó lleugera que va començar a despertar les files 
d’espectadors endormiscats.

—Canta com els àngels, oi? —va xiuxiuejar 
una veu madura al costat d’en Harpo.

El noi va sentir com si li haguessin llegit el 
pensament. Però no el va sorprendre gens ni mica:  
el senyor Sebastian, l’home que acabava de parlar, te-
nia moltes qualitats, algunes de les quals segurament 
molt ben amagades. En Sebastian era el ventríloc 
de la companyia i el seu espectacle consistia a crear 
veus impossibles perquè la seva inseparable mario-
neta, el senyor MacGuffin, es pogués expressar sense 
embuts. La gent es moria de riure cada vegada que 
el ninot parlava. Tothom gaudia de les seves bromes, 
malgrat que l’únic truc era la gran traça dels llavis del 
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senyor Sebastian, que es movien en secret, sense que 
el públic se n’adonés. 

L’home acabava de baixar les escales dels 
camerinos amb el seu ninot. Era un home gran 
d’aspecte una mica deixat, tot i que entranyable.  
I treia el cap per una escletxa de la cortina, mirant 
embadalit els grans dots melòdics de la millor actriu 
de la companyia. 

—Què li ha passat aquest vespre, senyor Marx? 
—va preguntar en Sebastian mentre deixava caure la 
cortina per concentrar-se en el problema que aclapa-
rava en Harpo.

—No ho sé... —va respondre el noi—. Suposo 
que el mateix que tots els altres vespres. No aconse-
gueixo seduir el públic.

—S’exigeix massa a vostè mateix —va observar 
el ventríloc. I va alçar la mà dreta per aixecar el se-
nyor MacGuffin, que va fer que sí amb el cap.

En Harpo va somriure en veure com es movia la 
marioneta. Sabia que en Sebastian era el responsable 
de manejar-la per dins, però era com si la fantasia que 
el ninot era viu es pogués convertir en una cosa real.

—Tots dos creiem que hauria de cantar més 
alt, oi que sí, senyor MacGuffin?
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El ninot va tornar a fer que sí amb el cap da-
vant del consell del seu amo. I els seus flocs de cabells 
naturals van deixar anar un nuvolet de pols.

—No crec que sigui això —va fer en Harpo mi-
rant-los a tots dos alhora—. La meva veu és horrible, 
baladrera, no serveix per ser un bon còmic. I suposo 
que no hi ha remei per a això.

El senyor Sebastian va assentir i els ulls li van 
somriure. Va girar el cap i la seva mirada es va creuar 
amb la del senyor MacGuffin, que va arronsar les es-
patlles i va començar a moure el caparró de cartó.

—I doncs, per què ho continua intentant? —va 
preguntar.

En Harpo va desviar la mirada i va observar de 
reüll l’Emma pel forat del teló. Es notava que es di-
vertia amb la seva feina. Estava fent una interpreta-
ció digna d’una artista de Broadway, i el noi va saber 
que qualsevol dels companys que cada vespre s’en-
filaven a aquell escenari entendria els motius pels 
quals desitjava ser bo en la seva actuació. Però no va 
respondre.

—Creu que l’Emma va arribar a aquest món 
interpretant així davant del piano? —va continuar 
el senyor Sebastian mirant de fit a fit el noi—. Cap 



Pròleg

15

artista neix sabent-ne, cadascú ha de trobar el seu 
propi camí. D’aquesta manera, els mals vespres es 
poden arribar a convertir en grandiosos. 

El noi va fer que sí amb el cap. Potser només 
estava de pega. I va veure com en Sebastian li tornava 
a mostrar el senyor MacGuffin, que aixecava una de 
les seves manetes cap endavant i la hi plantava da-
vant dels nassos.

—Prometi al senyor MacGuffin que la seva prò-
xima actuació serà molt millor que la d’aquest vespre 
—va exigir el senyor Sebastian. 

Els ulls brillants del ninot el van observar com 
si una ànima de debò s’hagués emparat d’aquell tros 
de cartó i feltre. En Harpo va pensar que aquella era 
la millor actitud que podia adoptar si volia continuar 
sent un integrant d’aquella companyia. El teatre for-
mava part de la seva vida, i no s’havia d’acovardir per 
una mala nit, així que va decidir que havia d’encaixar 
amb el senyor MacGuffin i deixar que se n’anessin 
tots els mals pensaments. 

Va treure la mà de la butxaca i la va dirigir cap 
endavant, decidit a intentar-ho. Però, de sobte, un 
esgarip punyent va interrompre el segell de l’acord. 
La música s’havia aturat i es van començar a sen-
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tir xiscles i crits d’auxili. En Sebastian va abaixar el  
senyor MacGuffin, i tota la fantasia que s’havia creat 
al voltant del ninot es va esvair com per art d’en-
cantament. En Harpo també va notar que tornava 
al món real quan es va girar intentant situar els crits, 
que provenien del pati de butaques. 

Va mirar el senyor Sebastian i tots dos van 
descórrer el teló de fons, just a temps per veure com 
els espectadors s’havien aixecat de les seves buta-
ques i cridaven alarmats. I quan el noi creia que el 
fum o les flames podrien estar a punt de devorar-los, 
els ulls se li van aturar de cop en l’horrible motiu de 
tant desconcert: sobre el terra de l’escenari, el cos 
inert de l’Emma delirava, després d’haver caigut als 
peus del piano.
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Capítol 1

La Medalla del Ciutadà

Quan la Morrets va veure que els flocs de 
neu començaven a caure a l’altra banda de la finestra, 
va pensar que era una gossa amb sort. No tan sols 
perquè es trobava en una habitació calentona que la 
protegia d’aquell fred de desembre, sinó també per-
què el fet de ser convidada a un dels despatxos més 
brillants de tota la ciutat no era precisament cap  
bestiesa. 

El comissari Churchill, un vell amic, acabava 
de ser ascendit a inspector en cap. La meticulositat  
i la qualitat de la seva feina no havien passat desaper-
cebudes als seus superiors, així que el cap de Policia 
de Londres havia decidit premiar els seus èxits amb 
un lloc de més responsabilitat. En Churchill s’havia 
hagut d’acomiadar de la petita comissaria en la qual 
havia estat destinat tota la vida per iniciar una nova 
etapa en un despatx ostentós. I així que hi va estar 
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instal·lat, va decidir que era molt urgent que l’Alfred, 
l’Agatha i la Morrets anessin a veure’l. Els havia de 
comunicar una cosa molt important. 

Els nois i la gosseta estaven entusiasmats amb 
aquella invitació, tot i que feia més de dos dies que 
estaven intrigats. Cap d’ells no aconseguia endevinar 
què era el que el senyor Churchill portava entre mans. 
L’inspector els havia convocat a una reunió a Scot-
land Yard, seu del nou despatx. I deixant de banda la 
celebració del seu recent ascens, ni l’Alfred ni l’Agatha 
no es podien imaginar el motiu de tanta cerimònia. 

—Em sorprèn que els membres de la millor agèn-
cia d’investigació de Londres no siguin capaços d’en-
devinar el motiu d’aquesta visita —va dir en Churchill 
així que els nens i la gosseta es van haver instal·lat. 
 L’Agatha va mirar sorpresa l’Alfred i la Morrets. 
Des que va decidir fundar Miller & Jones, la seva fa-
mosa agència de detectius, cap dels misteris que se 
li havien presentat no havia quedat sense resposta. 
Però en aquell moment se sentia totalment fora de joc.

—Suposo que deuen saber que el meu ascens 
ha estat la conseqüència d’anys de treball i d’esforç 
per trobar la veritat —va dir en Churchill mentre in-
flava el pit, tot orgullós. 
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L’Alfred hi estava d’acord. Des que va conèixer 
en Churchill, sabia que es passava llargues jornades 
mirant de ficar entre reixes tothom qui hagués de res-
pondre d’alguna cosa davant de la llei. L’Alfred encara 
recordava aquella vegada que el seu pare, el senyor 
Hitchcock, el va castigar a ser tancat en una de les 
cel·les de la comissaria, i com el comissari Churchill 
havia complert l’encàrrec, tot i que l’havia tractat bé. 
El noi va somriure en evocar aquell record llunyà, ja 
que, si no hagués estat per aquell càstig, no hauria 
tingut la sort de trobar l’Agatha i la Morrets. I les se-
ves aventures mai no haurien començat.

—Com es troba el seu pare, senyor Hitchcock? 
—va afegir l’inspector Churchill en veure que l’Alfred 
s’havia quedat una mica distret. 

—Molt bé, molt bé —va respondre el nen,  
sorprès que en Churchill hagués endevinat els seus  
pensaments—. Tot i que aquests dies està molt enfei-
nat a la botiga. Nadal és ben a la vora i ja sap... 

—És clar —va afirmar l’inspector, guardant-se 
per a ell els seus misteriosos pensaments. Després 
es va aixecar de la seva immensa butaca de cuir i va 
avançar cap al fons de l’estança. 

L’Agatha va fer un cop d’ull a aquell despatx 
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tan luxós. La sala era gairebé tan àmplia com un jar-
dí. I, en fixar-se en la prestatgeria que decorava la 
paret, va observar que era gairebé buida, ja que les 
poques coses que en Churchill havia portat del seu 
antic lloc amb prou feines ocupaven la meitat de la 
llibreria. No semblava que hagués trigat gaire a fer el 
trasllat. 

L’acabat de nomenar inspector va obrir un ca-
laix d’una petita calaixera i en va treure una cosa 
semblant a un sobre. Els nens, que continuaven 
igual de sorpresos que a l’inici de la conversa, es van 
tornar a mirar estranyats. En Churchill va avançar 
cap a ells convençut que les seves paraules no els 
decebrien.

—Espero que el seu pare sàpiga trobar una 
mica de temps per reunir-se amb nosaltres d’aquí a 
una setmana —va somriure amb una mirada còmplice. 
 L’Alfred no aconseguia endevinar què devia te-
nir a veure el seu pare amb aquella visita, i una mena 
de por va començar a provocar-li mal de panxa. Es-
perava que tot plegat no es degués a un nou intent de 
càstig. L’inspector, en veure l’expressió alarmada del 
nen, va decidir que ja era l’hora de revelar d’una vega-
da per totes el misteri, i va allargar el sobre als nens. 
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—És un gran honor comunicar-los que, gràcies 
als serveis que l’agència d’investigació Miller & Jones 
ha prestat a la ciutat, el cap de Policia de Londres i jo 
mateix hem decidit recompensar-los.

L’Agatha va agafar el sobre i el va obrir de se-
guida, mentre les dues cuetes de la Morrets es van 
començar a moure d’emoció.

En Churchill va continuar explicant: 
—L’honorable institució de Scotland Yard, a 

la qual pertanyo des de fa només uns quants dies, 
ha decidit atorgar-los una condecoració en agraïment 
per les seves valuoses aportacions. L’acte tindrà lloc 
la setmana vinent i tots tres la rebran de mans del 
cap de Policia en persona.

La Morrets va començar a bordar i a fer vol-
tes sobre ella mateixa. L’Alfred i l’Agatha també es 
van aixecar dels seus seients i van cridar d’alegria. 
Era impossible mantenir les formes davant d’aque-
lla notícia tan meravellosa. Era veritat, el contingut 
del sobre ho ratificava: el cap de Policia de Londres, 
la major autoritat de la institució de Scotland Yard, 
els agraïa les seves aportacions i es comprometia a 
lliurar-los la Medalla del Ciutadà. Un honor que ben 
pocs elegits havien pogut obtenir. 
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En veure la manera com els nens celebraven 
les notícies, en Churchill va encreuar els braços i va 
somriure tot orgullós. Sabia que aquella informació 
era per a ells tota una sorpresa.

—Però si aquesta medalla la rep molt poca 
gent! —va exclamar l’Agatha, després d’haver-se cal-
mat i d’haver-se assegut de nou—. El meu veí, el  
senyor Doyle, en té una, però la va guanyar després 
de molts anys de col·laboracions. 

—Sir Arthur Conan Doyle és un dels nostres 
premiats més il·lustres, és veritat —va confirmar 
l’inspector—. I també és cert que va trigar molt més 
temps que vostès a obtenir-la. Però l’ajuda de la seva 
agència ha estat molt important per resoldre nom-
brosos afers. I sincerament, senyoreta Agatha, és el 
mínim que puc fer després d’un ascens com aquest, 
en el qual, si hem de ser francs, les seves aportacions 
han estat imprescindibles.

L’Agatha mirava embadalida l’inspector Chur-
chill, gairebé com si les seves paraules fossin irreals. 
Era increïble que allò estigués passant. No hauria 
pogut somiar una cosa com aquella quan va fundar 
l’agència. Al principi, la Morrets i ella havien comen-
çat gairebé per entretenir-se, com si es tractés d’un 
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joc. Però quan les seves deduccions van ser cada 
vegada més eficaces, i sobretot quan van conèixer  
l’Alfred de manera casual, les investigacions de Miller & 
Jones s’havien centrat en casos cada vegada més se-
riosos. Fins al punt de resoldre misteris que gairebé 
feia por recordar.

L’inspector va tornar amb parsimònia fins a la 
butaca de la seva taula de despatx i va posar el seu 
enorme cul sobre el seient de pell. Una pila de papers 
esperava per ser revisada damunt la taula, i l’Agatha 
va suposar que aquell lloc de tanta responsabilitat 
devia comportar, també, una gran càrrega de feina. 

—Encara no ens ha explicat res del seu ascens 
—va dir, meravellada en veure la decoració del nou 
despatx—. És tal com ho esperava? 

—La veritat és que encara no he tingut temps 
per acostumar-me al canvi —va respondre en Chur-
chill—. Però crec que d’ara endavant passaré moltes 
hores treballant.

—De debò? —l’Agatha va posar els ditets blancs 
sobre la taula—. Algun cas misteriós sense resoldre? 

En Churchill va mirar la nena tot murri i un 
somriure se li va dibuixar als llavis. Sabia que l’Alfred 
i l’Agatha s’alegraven del seu nou ascens tant com  
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ell, però també era conscient que la curiositat de la 
nena no tenia límits. El fet que ocupés un càrrec 
d’inspector en cap dins de la institució més important 
en la lluita contra el crim suposava per a l’Agatha 
una emoció sense precedents. Així que va deixar  
passar uns segons sense respondre, prou perquè la 
nena es comencés a impacientar. 

—La veritat és que aquest matí m’han encar-
regat el meu primer cas —va dir finalment en veu 
baixa l’inspector—. Es tracta d’una cosa molt estra-
nya i enrevessada. Un afer delicat que, atesa la seva 
importància, he de portar amb discreció.

—És clar, és clar, inspector Churchill —va res-
pondre l’Agatha abaixant la barbeta. No hauria estat 
bé intentar estirar-li la llengua. La seva curiositat ex-
trema podia haver posat l’inspector en un compromís.

L’home va esperar que la nena callés i tot se-
guit va esclafir a riure mentre mirava l’Alfred amb 
complicitat.

—Senyoreta Agatha, era una broma! Els de-
talls del meu cas ja els coneix mig Londres!

La nena no va saber com dissimular la seva ver-
gonya. En Churchill només havia volgut fer-la patir 
una mica. Li feia ràbia adonar-se que de vegades les 
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persones li aixecaven la camisa. La seva educació ex-
quisida acostumava a fer-li males passades, cosa que 
sempre feia que es morís de vergonya. En veure  
que tot era un truc de l’inspector Churchill per di-
vertir-se, va deixar a una banda el seu poc sentit de  
l’humor per interessar-se per aquell cas tan impor-
tant, del qual semblava que mitja ciutat, entre la qual 
ella no es trobava, ja estava assabentada. 

—Què ha passat, inspector Churchill?
L’inspector va obrir un exemplar del Times da-

vant seu i es va incorporar sobre la taula.
—Es tracta de Sarah Bernhardt, la famosa  

actriu. Ha desaparegut de manera misteriosa.
—Sarah Bernhardt?! Això és impossible! —va 

exclamar l’Agatha mirant l’inspector amb desconfian-
ça—. No deu ser una altra de les seves bromes...

—No, senyoreta Agatha, això no és cap bro-
ma —va respondre l’inspector mentre els ensenyava 
el diari—. Mirin. Aquest matí la premsa ha donat la 
notícia, tot i que nosaltres ja la sabíem des d’ahir. 

DESAPAREGUDA

La gran Sarah Bernhardt, buscada 
per la policia
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L’Alfred es va acostar per mirar la portada i, 
en veure-la, es va quedar com si no hagués llegit res. 
No sabia qui era aquella Sarah Bernhardt, ni per què 
l’Agatha s’havia sorprès tant en saber la notícia. Pot-
ser allò es devia al fet que ell no havia anat gaire al 
teatre ni a l’òpera. Per no dir mai. Però l’Agatha, que 
procedia de la zona més elegant de Londres, de segur 
que li ho podria aclarir.

—Sarah Bernhardt és una actriu molt impor-
tant —va explicar la nena—. Es podria dir que la millor 
de tots els temps. De fet, va ser la primera que va 
fundar la seva pròpia companyia a França i que 
va començar a fer gires arreu del món. A més, és 
la propietària de diversos teatres. És tota una  
llegenda. 

—Sí, és veritat —va continuar en Churchill—. 
La gran Sarah Bernhardt feia dos mesos que s’havia 
establert a Londres per supervisar les obres del seu 
nou teatre. I fa dos dies que ningú no en sap res, ni tan 
sols la seva donzella. La noia ens va trucar alarmada 
en veure que la senyora Bernhardt feia dues nits que 
no havia tornat a casa. Les seves maletes continuen  
a l’armari, no hi ha signes de moviment per cap ban-
da. És... com si s’hagués fos.
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—Que estrany... —va murmurar l’Alfred—. 
Suposo que haurà d’interrogar els veïns per si hi va  
haver cap moviment.

—Ja ho vam fer —va confirmar en Churchill—. 
Ningú no va veure res d’estrany. Va sortir de casa 
dissabte al matí i ja no hi va tornar. També hem pre-
guntat als obrers del teatre, però cap d’ells no ha  
sabut aportar res d’interessant. S’està convertint en 
un cas complicat...

L’Agatha s’imaginava la inquietud de l’inspector 
Churchill. No tan sols es tractava de resoldre el cas, 
cosa que representava una prioritat per a ell, sinó que 
també havia de demostrar que el seu nou ascens era ben 
merescut. I era possible que allò afegís pressió a l’afer.  
 L’inspector va veure la cara de preocupació de 
la nena i hi va treure importància. 

—No s’hi amoïni. Estic convençut que la troba-
rem. Amb tots els casos resolts que ja porto a sobre, de 
segur que aquest és bufar i fer ampolles —va dir men-
tre s’aixecava del seient per acomiadar-se dels nens.

La Morrets va saltar de la cadira i va avançar 
per l’habitació fins a reunir-se amb els seus amics. 

L’Agatha no sabia com donar les gràcies a en 
Churchill per tot el que havia passat. No tan sols 
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per convèncer el cap de Policia perquè els lliurés la 
Medalla del Ciutadà, sinó també perquè el fet que 
l’inspector confiés en ells per explicar-los part de  
la investigació l’omplia de felicitat. Per a una humil 
detectiva com ella era un honor ser al costat de perso-
nalitats d’aquella magnitud, i encara més si aquestes 
li confessaven les seves deduccions.

La nena va avançar amb l’Alfred i la Morrets 
cap a la porta i va agafar l’abric del penjador. A fora 
feia força fred i calia que tots tres s’abriguessin bé 
abans de sortir al carrer. Quan van estar a punt, van 
fer un últim cop d’ull a l’inspector, que ja havia agafat 
el primer dels expedients i es disposava a prosseguir 
amb la seva feina.

—Si us plau, ja sap que si necessita res... —es 
va oferir l’Alfred abans de sortir per la porta. 

L’inspector va alçar la mirada de l’expedient  
i va tornar a somriure amb la mateixa admiració amb 
què ho havia estat fent durant tota la visita. 

—Gràcies, senyor Alfred. Sé prou bé que puc 
comptar amb vostès. Rebran una Medalla del Ciuta-
dà. Així que no dubti que requeriré els seus serveis en 
cas que sigui necessari.


