
De: aleidis_fuster@sis.es
A: neret_puig@sitges.es
Data: dilluns 1 de setembre de 2008 17.22.29
Assumpte: Sóc a casa!

Hola, Neret!

Ostres, quan arribes a casa després de les vacances és com si
et retrobessis amb un vell amic. Quan he entrat a l’habita-
ció i he vist l’equip de música, els CD, l’ordinador, l’orgue i
totes les meves coses, m’ha semblat que entrava en un para-
dís! El meu, és clar…

Això no vol dir que no m’ho hagi passat bé a Sitges. Potser
ha estat un dels millors estius!

Per cert, hi ha novetats: els pares m’han dit que el proper
cap de setmana vindrem a acabar de recollir l’apartament,
o sigui que ens veurem. Quina llàstima, ara que m’havia
retrobat amb el meu paradís! (És conya, eh?)

Aleidis
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De: neret_puig@sitges.es
A: aleidis_fuster@sis.es
Data: dimarts 2 de setembre de 2008 17.15.00
Assumpte: RE: Sóc a casa!

Res que «Potser ha estat un dels millors estius!».
Rotundament no! Ha estat el millor estiu! Parles de la teva
habitació com un paradís, però i el mar? On tens el mar,
guapa?

La sensació que has tingut en entrar a la teva habitació
l’entenc perfectament. A mi també em passa, i més quan
torno a Sitges després dels viatges a «toc de xiulet» que
faig amb els pares. Ep, això que baixis el proper cap de
setmana em sembla súper! Compta que, tan bon punt
poseu els peus a Sitges, ens trobem, d’acord? Vés prepa-
rant els teus pares.

Neret
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De: aleidis_fuster@sis.es
A: neret_puig@sitges.es
Data: dilluns 8 de setembre de 2008 19.11.25
Assumpte: Cap de setmana.

Uauu, nena! Aquest cap de setmana m’ho he passat d’allò
més bé! La festa a la platja va ser fabulosa. Llàstima que ja
no torni a baixar fins a Setmana Santa.

Escolta, perdona, però si en Miquel no es va adonar que li
vas al darrere, és que s’ha de posar ulleres, eh? O és que està
preparant l’estratègia per demanar-te per sortir i vol estar-
ne segur…

Canviant de tema, recorda que cada dimecres a la tarda
t’enviaré un correu electrònic: tenim festa a l’insti. I el cap
de setmana intentaré escriure, vaja, com l’any passat.

Dijous ens fan anar a l’insti per a la presentació del curs i
divendres ja comencem. Quin pal! De l’únic que tinc ganes
és de veure els col·legues: la Montse, la Míriam, la Roser, la
Carme, la Rosa… Vaja, les amigues i els amics.

Ah, et faig saber que a l’habitació tinc mar, simpàtica: m’he
fet ampliar una de les moltes fotografies d’aquest estiu, l’he
penjat i ara ja és un paradís total. Apa!

Aleidis
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De: neret_puig@sitges.es
A: aleidis_fuster@sis.es
Data: dilluns 8 de setembre de 2008 22.12.02
Assumpte: RE: Cap de setmana.

De fet, els teus pares podrien aprofitar més l’apartament.
Ja sé que treballen els caps de setmana, però… És clar
que, si no ho han fet durant tants anys, no canviaran pas
ara. Mira que començar l’insti dijous. Ja en són ganes, eh?
De fet, els de Sabadell són estranys. Els de Sitges comen-
cem dilluns, sense presentacions, au, directe!

Em sembla molt bé que ens escrivim com l’any passat; jo
també tindré la tarda del dimecres i la del divendres lliure.
Tot i que el divendres vaig a dansa i quan arribo estic que
em plego. Bé, que et vagi bé la presentació i l’entrada a
l’ESO. Uf, sona fort això de l’ESO, oi?

Ah, maca, i respecte a en Miquel, ja t’ho faré saber. Però
d’ulleres de moment res de res. Tot i que estaria molt inte-
ressant, el que li passa és que és tímid!

Tinc el pressentiment que està a punt de decidir-se!

Neret
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