
EL ROBATORI

Aquests són en Joan i na Maria, dos amics de l’escola que sempre han volgut

resoldre    misteris però mai han tingut l’ocasió.

Un dia en Joan va rebre una carta. La carta deia:

“Di-li a la teva amiga, Maria, que has d’anar a ca seva a la cama elastica amb
ella. Vos esper. Fins després. Tolo.”

En acabar de dinar ,en Joan es va despedir de la seva mare Joana i va anar a la

casa de na Maria. Li va ensenyar la carta i varen anar a la botadora elàstica. No

varen trobar res, i varen decidir botar una estona. Quan es varen cansar varen

tornar però en posar-se les sabates varen veure una cosa blanca que sortia de la

gespa, ho varen agafar i es varen adonar que era una altra carta d'en Tolo que deia:

” És l’hora de resoldre el vostre primer misteri”.
Varen anar corrent a trobar-se amb el pare de na Maria, en Tolo, ell era un espia de

l'agència. En Tolo els va dur al “trastero” i varen apretar el botó què els duia a

l’amagatall de l’agència. Ens han dit que s'està organitzant un robatori de diamants.

En Joan i na Maria varen botar d’alegria perquè ja podien resoldre el seu primer

misteri però, no li podien dir a ningú. En Joan sí, perquè na Joana, la seva mare, es

una de les millors espies de tota Mallorca, com en Tolo.

Una setmana després començaren la missió i es varen vestir d’espies reals i

varen asaltar tots els ordinadors. En Joan i na Maria eren els millors de la seva

escola utilitzant ordinadors. Na Joana, en Joan i na Maria anaren a l’amagatall del

lladre.En entrar, no trobaven en Tolo. De cop i volta el lladre va entrar i va dir -Que

bé, aquí tenim més persones. Vos hauré de ficar com el vostre company a la meva

presó.

Varen estar empresonats durant unes hores i ningú va xerrar fins que en Tolo va

tenir una idea:  rompre el pany amb uns alicates que duia sempre a la butxaca.

Varen rompre el pany i se’n varen anar corrensos de l’amagatall del lladres. En

arribar a l’agència, varen escanejar els “blogs” secrets de tots els dolents de la ciutat

i varen veure que hi havia prevista una reunió de dolents amb l’objectiu de robar un

altre diamant .

La padrina d’en Joan el va cridar en aquell moment per convidar-lo a passar

l’horabaixa a ca seva. En Joan li va respondre que no podia perquè tenia un



assumpte important. En Joan no sabia que la padrina treballava per al lladre dels

diamants. Va arribar la nit i els espies varen tornar a ca seva.

Aquella nit, el grup de lladres va entrar a l’agència dels espies, però el que no

sabien, és que aquell lloc era una farsa. Els lladres varen piratejar tots els

ordinadors .El matí en aixecar-se, els espíes estaven ben tranquils perquè ho tenien

tot previst. Els lladres en saber-ho es varen enfadar molt i varen tornar a fer un pla

per venjar-se d’ells.

El seu pla era: posar trampes de gas per als espies i després sabotejar l’amagatall

de veritat. Els espies varen voler aturar-los, però la trampa era massa forta i es

varen dormir del gas. Mentre els espies estaven adormissats, els lladres varen

entrar a la guarida de veres pero no veien res i varen pujar a la segona planta, la

varen revisar tota fins i tot els armaris, pero seguien sense trobar res. A la tercera

planta varen trobar dotze agents però aquelles persones no els molestaven i els

varen dormir sense dificultats. Ja estaven a la penúltima planta, allà hi havia totes

les altres persones, en Joan, en Tolo, na Maria i na Joana i també els varen dormir,

però allà no hi havia el que cercaven. Varen pujar a la darrera planta i varen trobar

un dels diamants que guardaven els espies. En Joan i na Maria es varen aixecar i

varen anar a despertar a en Tolo i na Joana però no hi havia manera de

despertar-los, així que varen haver d'anar a la darrera planta. En pujar, es varen

trobar amb els lladres i varen veure que duien el seu diamant. En Joan i na Maria

els varen intentar aturar, però els lladres varen passar per sobre d’ells. Així que en

Joan i na Maria després de setmanes d’entrenament es varen disposar a recórrer a

la seva última opció: baixaren pel tub lliscant, agafaren un metall dur i sense que

s’adonessin conte els varen pegar una bastonada i quedaren desmaiats. Varen

desenmascarar a tots els lladres i varen descobrir que la padrina d’en Joan era la

cap dels lladres. A la mitja hora va venir la guàrdia civil i tots varen anar a la presó,

inclús la padrina.

L’Agència d’espies  va reconèixer la bona feina  d’en Joan i na Maria amb una festa.

En tornar a casa, a la porta hi havia una nova carta…

“Vos esper a dinar, he fet macarrons.Tenim temes pendents.”
La Padrina


