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Un pastís sobrevola  
el poble d’Aralbad  
o, t’ho creguis o no,  
així és com comença  

aquesta història
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Un enorme pastís de xocolata solcava rabent 
el cel d’Aralbad i al seu pas arrossegava núvols 
de merenga que s’arremolinaven i feien figures 
bellíssimes que dansaven al seu voltant. Però 
cap aralbadenc no es va sorprendre d’aquella 
imatge, de cap manera! Ni tan sols van alçar una 
cella davant d’aquest prodigi! I és que tot o gai-
rebé TOT és possible durant la celebració de la 

GRAN FIRA DE LES MERAVELLES  
D’ARALBAD!

En aquesta fira s’apleguen els millors inven-
tors de coses possibles i impossibles, que durant 
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una setmana sencera ocupen la ciutat amb els 
ginys més extravagants.

—Per fi ja hem arribat al nostre destí! —va ex-
clamar triomfant la veu d’un misteriós perso-
natge des de dins el pastís, alhora que amb un 
dit escardalenc assenyalava la minúscula ciutat 
que es veia a través de l’ull de bou amb vidres de 
color d’avellana torrada—. Renata, inicia l’ope-
ració d’aterratge!

I és que aquell pastís era en realitat un gran 
zepelí que avançava contra el vent gràcies a 
l’esforç d’una cacatua mecànica que feia girar 
amb el bec els engranatges d’un bufador que 
omplia d’heli el globus del dirigible. 

—A les ordres, doctor! —va dir carrisquejant 
la cacatua amb veu metàl·lica. Tot seguit, va 
volar fins a la cabina del pilot, situada a la proa 
del pa de pessic. Es va calar unes ulleres d’avia-
dor, va fer un suau gir de timó i va menar el di-
rigible amb elegància fins a aterrar al bell mig 
d’un turó. 
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Un cop a terra, el tenebrós individu va mani-
pular dues palanques que hi havia sota la seva 
butaca en forma de cirereta. I amb un CREC!, 
un CLAC! i un PLUF!, el zepelí es va replegar, 
encongir i transformar fins a quedar convertit 
en una preciosa moto amb sidecar de color vio-
leta. 

—No perdem més temps, Renata! Tenim 
molta feina a fer en aquest poblet de galifar-
deus! —i va esclafir el riure amb una riallada de 
glaç mentre engegava la moto i una ventada feia 
voleiar la seva capa fúcsia amb les inicials H v E 
brodades amb fil daurat—. Ni s’imaginen el que 
els té preparat el malvat DOCTOR HELMUT 
VON ENREDEN!

I el sidecar es va perdre de vista enfilant el 
camí de llambordes de color blau turquesa que 
portava directament a la Gran Fira de les Mera-
velles i deixant darrere seu un rastre de fum 
de color groc pastel que feia una intensa olor de 
préssec en almívar. 


