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Humanets a la planxa amb mostassa

Gabriel García de Oro
Purificación Hernández

4. Capítol quatre

És molt possible que ara et facis aquestes PREGUNTES: «On són els tres capítols que falten?
Què passa aquí?» Fins i tot pot ser que algú, que
espero que no siguis tu, pensi: «Que dropo aquest
Gabriel! Si continua així, arribarà al final d’aquí a
quatre pàgines».

NOOOOooOO!

!

No és això.
Simplement és que en els tres primers capítols
hi passa molt poqueta cosa, i no vull que ens distraguem del que serà una cosmoaventura
gegant,

completa,

XXL total.
Absolutament intrafant tatxín!
Però bé..., si ets d’aquells a qui els fa ràbia
deixar-se una cosa al plat, si t’agrada sucar fins
a l’última gota de salsa, si et quedes a la sala
del cinema fins que apareix l’última línia dels
títols de crèdit..., si ets d’AQUESTS, entra a:
www.cosmoquisso.com. Així demostraré a tota la
galàxia que he fet els deures ;-).
De tota manera, tranquil; si no hi entres, t’ho
resumeixo en poques línies...

tatxín
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Que bé que va aquesta paraula! Fes tu mateix la prova.
Jo te la deixo perquè la facis servir quan vulguis, tot i que
ja saps que també et pots inventar la teva.

Les poquetes coses
Que van passar després de la
primera aventura de
Marcià Garcia i Cosmoquisso:

1.

Els pares del Marcià continuaven pensant que
tenien una mascota que es deia Cosmoquisso
i el tractaven com un més de la família.
No se sorprenien de res:

*
*
*
*

Ni del fet que les taques que li canviaven
de color i de lloc al llom.
Ni del fet que el Cosmoquisso
només mengés
llaminadures.
Ni que la seva mascota
fes uns sorolls molt
estranys.
Tampoc no se sorprenien,
i potser això és
d’allò més sorprenent,
que en un racó de la
nevera hi hagués dos
Tupperwares buits
amb unes etiquetes
que deien:

«Atenció! No
us mengeu el papa»
i «Atenció! No us
mengeu la mama».

2. El Marcià aprenia moltes coses al

Google Galaxy i s’ho passava
superbé amb el Cosmoquisso. Feien
moltes coses plegats. Genial!

3. A l’escola, tot tranquil. El Cosmoquisso

anava a classe penjat a l’esquena
del Marcià, com una autèntica
Cosmotxilla. Ningú no
sospitava res i ningú, ni
tan sols el professor Dolç,
recordava l’embolic que s’havia
organitzat amb les llaminadures. I, és
clar, no ens oblidem de la directora. Ella
tan normal i tan feliç, com si mai un rei
alienígena no l’hagués congelat i
suplantat. Tampoc no va sospitar res
la senyoreta Pilar. Tot i que, si he
de ser franc, ella sempre
havia cregut que la seva
cap era una marciana... Però,
qui no ha pensat això
algun cop dels seus caps,
profes o companys :-)?
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En fi, doncs això, tot tranquil.
Potser, el menys tranquil·litzador era que Marcià Garcia sabia que tard o d’hora els usians vindrien per donar-li el premi que havia guanyat.
Ja ho saps, el viatge amb totes les despeses pagades al planeta U. Això el posava una mica
NERVIÓS.
En quina mena de nau espacial viatjaria?
El convertirien en massa de croqueta espacial?
Li agradaria el menjar d’aquell planeta?
Hi hauria piscina a l’hotel?
Bé, les típiques preguntes que un es fa quan ha
de viatjar a un altre planeta.
Però ara, arribats en aquest punt, l’important
és que gairebé estem PREPARATS PER COMENÇAR.
Només falta una cosa. De segur que et sona. Tens
cap llapis a mà? No t’has recordat d’agafar-ne un?
M’espero, no passa res.
...
...
...
Ja?

Doncs és important que apuntis AQUÍ el dia i
l’hora:

Visca! Sempre recordaràs el dia i l’hora exacta,
exacta, exacta, el moment just en què vas començar a llegir una aventura fantàstica de debò,
plena de perills perillosíssims i d’amenaçadores
amenaces per a tota la humanitat. Sí, ho has endevinat. No t’has equivocat de llibre. Ets aquí, en
aquest, just al davant de...

i...

HUMANETS
A LA PLANXA
AMB MOSTASSA !
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