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–IMAGINEU-VOS QUE GUANYEU 
UN CREUER AL CARIB AMB ESTADA EN UNA 
ILLA DE TRES-CENTES SEIXANTA-CINC PLAT-
GES, UNA PER A CADA DIA DE L’ANY. SENYO-
RES I SENYORS, NENS I NENES, LA SORRA 
ÉS TAN BLANCA QUE ENLLUERNA. ÉS COM 
SER AL PARADÍS. IMAGINEU-VOS ESTIRATS 
EN UNA HAMACA, PRENENT AIGUA DE CO-
CO AMB UNA PALLA MENTRE ELS DOFINS JU-
GUEN EN UN MAR DE COLOR TURQUESA, TAN 
A PROP QUE QUASI ELS PODEU TOCAR ALLAR-
GANT LA MÀ.
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A Saint Ives feia un dissabte gris i plujós, i, tot 
i estar molt contenta a la seva nova llar, la Laura 
Marlin no hauria desitjat fer una altra cosa; sobre-
tot, allò dels dofins. I, pel que semblava, no era l’úni-
ca. Tot i la pluja menuda que queia, s’anava aplegant 
gent al voltant de qui parlava, que era una dona amb 
camisa blau cel amb les paraules «Viatges Fantasia» 
estampades a la butxaca. Sobre el monyo lluent de 
cabells castanys portava un casquet rodó del mateix 
to de blau. Estava aixoplugada sota un para-sol de 
platja amb un estampat de sols riallers, i sostenia un 
cistell ple de bitlletets de color malva.

–I AIXÒ NO ÉS TOT. QUAN ARRIBEU A LA ME-
RAVELLOSA ILLA D’ANTIGUA, TINDREU TOTA 
UNA SETMANA GRATIS EN UN HOTEL DE CINC 
ESTRELLES PER A DUES PERSONES I ELS BIT-
LLETS D’AVIÓ DE TORNADA; AIXÒ SI VOLEU 
TORNAR A AQUEST PAÍS DE PLUJA, ÉS CLAR!

L’Skye va donar un cop a la Laura amb el mor-
ro humit i ella li va acariciar el pèl de les orelles. La 
Laura va pensar que havia de tornar-se’n a casa per-
què el seu oncle l’havia convidat a anar a menjar 
peix arrebossat i patates rosses al cafè Porthmins-
ter, però estava intrigada per saber què s’havia de 
fer per guanyar un viatge al paradís. Hi fes el temps 
que hi fes, Saint Ives era per a la Laura el lloc més 
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bonic del món, però allò no volia dir que no tingués 
ganes de viatjar, sobretot si allò representava pren-
dre el sol jaient en una hamaca o nedar entre dofins 
en un mar de color turquesa.

Fins feia no gaires mesos, abans de descobrir que 
tenia un oncle que no sabia que existís i de mudar-se 
al número 28 d’Ocean View Terrace, a Saint Ives de 
Cornualla, un poble turístic de platja de l’extrem me-
ridional d’Anglaterra, la Laura havia viscut sempre 
a l’orfenat de Sylvan Meadows, en una població del 
nord amb temperatures sovint glacials. Allà, la seva 
habitació donava a un aparcament de cotxes i a un 
parc de ciment, una vista tan trista que l’havia por-
tat a submergir-se en la lectura.

Amb els anys, els llibres s’havien convertit en la 
seva finestra al món. Els que més li agradaven eren 
els del seu heroi, l’inspector Matt Walker, un espe-
cialista a derrotar delinqüents perillosos. La Laura 
s’havia estat hores mirant per la finestra anhelant 
tenir una vida emocionant com els personatges dels 
llibres que llegia, però a Sylvan Meadows no pas-
sava mai res. No hi havia personatges sinistres ni 
llums misterioses a la nit.

Això havia canviat pràcticament des del moment 
en què va arribar a Saint Ives. De cop i volta s’ha-
via trobat embolicada en una quantitat d’aventures 
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prou gran per satisfer les expectatives de la majoria 
de mortals. La Laura, però, no era una nena normal i 
corrent. En comptes d’apagar la seva set d’emocions, 
encara l’havien decidit més a fer-ne la seva professió.

La seva esperança fervent era que, quan de més 
gran fos una inspectora de policia tan bona com en 
Matt Walker, viatjaria a llocs com els canals de Ve-
nècia, les muntanyes poblades de vampirs de Trans-
silvània o la sabana africana, on viuen els lleons. 
Mentre això no passés, però, la cosa que més s’hi 
acostava era guanyar un viatge a una illa caribenya 
sembrada de palmeres.

L’única pega d’aquella mena de vida és que hau-
ria de deixar de veure l’Skye i en Tariq, que, junta-
ment amb l’oncle, era la persona que més apreciava 
en aquest món.

–¿SÓN LES VACANCES QUE SOMIEU? –va de-
manar l’empleada de Viatges Fantasia.

–¿A vostè què li sembla? –va exclamar una ma-
re atrafegada, que quasi va atropellar la Laura amb 
un cotxet enorme que semblava pensat per pujar a 
l’Everest–. Doni-me’n deu, que així tindré més nú-
meros perquè em toqui.

La Laura va aixecar els ulls al cel i va estirar l’Skye 
per canviar de lloc. Unes quantes persones es van apar-
tar d’aquell husky siberià que, amb aquells hipnòtics 
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ulls blaus i aquell atapeït pelatge gris fosc que tenia, 
semblava un llop. La Laura va somriure entre si fins 
que va veure que una parella jove assenyalava la irre-
gular ratlla argentada de pèl on l’Skye hauria hagut de 
tenir la pota dreta de davant i feien comentaris en veu 
baixa tapant-se la boca amb la mà. La Laura es va aju-
pir i va abraçar el gos amb un gest protector. L’Skye 
només tenia tres potes (n’havia perdut una sent cadell 
per culpa d’un cop que li havia donat un cotxe), però 
valia per cent gossos amb totes quatre potes.

–I vals per mil persones com aquesta gent –li va 
dir la Laura en veu baixa, però prou fort perquè la 
parella ho sentís. Va anar per fer-li un petó al morro, 
però de cop l’Skye va deixar anar un grunyit.

La Laura va aixecar els ulls i va veure, una mica 
sobtada, que la dona de Viatges Fantasia la mirava 
fixament.

–No tenim tot el dia. ¿Quant valen els números? 
–va demanar en veu alta un home que portava un 
jersei de xàndal verd amb una granota a la pitrera.

La dona va dirigir l’atenció cap a l’home de la gra-
nota i la seva veu va ressonar Fore Street enllà.

–UNA LLIURA. PER L’INSIGNIFICANT IMPORT 
D’UNA LLIURA, VOSTÈ I UN ACOMPANYANT PO-
DRIEN NAVEGAR EN UN TRANSATLÀNTIC DE 
LUXE.
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De cop hi va haver corredisses per comprar núme-
ros. Havia parat de plovisquejar, però encara queien 
gotes dels edificis i la Laura es va quedar contemplant 
aquell tràfec a cobert del tendal del forn de pa. Eren 
a finals de març. La primavera havia arribat; però de 
moment, com els homes del temps reconeixien, ho 
havia fet passada per aigua. Una pluviositat anòma-
la havia obligat la Laura i en Calvin Redfern a treure 
a passejar molts dies sota la pluja l’Skye i la Lottie, el 
llebrer femella del seu oncle. Voler-los eixugar tots dos 
després no era fàcil. La Rowenna, la seva nova major-
doma, sempre cremava encens de sàndal al rebedor 
amb la intenció que no se sentís l’olor de gos moll.

–Últimament la casa fa olor de monestir –remu-
gava l’oncle de la Laura cada vegada que arribava, pe-
rò ho deia picant-li l’ullet. Es notava que considerava 
la Rowenna (una noia corpulenta de poble que ha-
via ocupat el lloc de la senyora Webb, la majordoma 
anterior) la millor cosa d’aquest món després dels 
panets amb mató; i a la Laura també l’hi semblava. 
La Rowenna era alegre, li agradaven els gossos i era 
una experta en pastís de ruibarbre i en crema, men-
tre que la senyora Webb sempre havia fet pensar a la 
Laura en una taràntula.

La Laura va quedar-se mirant com les persones 
aplegades al voltant del para-sol de platja es disper-



saven, unes quantes amb un grapat de números de 
rifa de color malva a la mà.

–Falten tres dies per al sorteig –va dir la mare 
atrafegada a l’amiga que l’acompanyava–. Estaré 
tan nerviosa que em sembla que no podré dor-
mir. –Va abaixar la vista cap al cotxet, on un nadó 
amb la cara vermella s’acostava a la seva màxima 
capacitat de bramar.– Igualment no dormiria, per 
això.

La Laura es va adonar que l’empleada de Viatges 
Fantasia se la tornava a mirar.

–Quin gos més bonic –va dir, assenyalant l’Skye 
amb un gest del cap–. És un husky siberià, ¿oi? Jo 
també n’havia tingut un. Són molt senyors. Es de-
uen pensar que pertanyen a la reialesa.

La Laura va tenir una alegria tan gran d’haver 
conegut la propietària d’un altre husky siberià que 
va travessar el carrer empedrat sense adonar-se’n, 
abandonant de cop i volta el seu recel habitual amb 
els desconeguts.

–¿N’havia tingut un? Són bonics, ¿eh? L’Skye és 
el millor gos del món. És el meu millor amic. Bé, 
tinc dos grans amics: l’Skye i en Tariq. En Tariq és 
de Bangla Desh.

–Tens molta sort, doncs. Molta gent es pot consi-
derar afortunada si té un amic.
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Ara que tenia la dona a prop, la Laura va veure 
que anava massa maquillada i tenia un brillant a 
les dents de davant, i va pensar que Viatges Fan-
tasia devia ser una empresa amb molts beneficis 
si els seus empleats es podien permetre posar-se 
pedres precioses a les dents. La dona es va aju-
pir per acariciar l’Skye, però l’Skye li va ensenyar  
els ullals.

–Skye! –va renyar-lo la Laura.
La dona va fer una rialleta.
–Ja t’ho deia: es pensen que pertanyen a la reiale-

sa. –Va agafar un número del cistell.– ¿T’agradaria 
guanyar un viatge al paradís, maca?

La Laura va dubtar.
–Només tinc dues lliures, i havia pensat com-

prar-me un gelat de coco, d’aquells roses i blancs 
amb trossos de coco. ¿Com es deia el seu husky?

–¿Un gelat de coco? ¿Per a què vols un tros de gel 
ensucrat de color rosa, si a Antigua podràs prendre 
coco de veritat fins que et surti per les orelles?

–Això si guanyés –va observar la Laura–, i les 
possibilitats que això passi són escasses per no dir 
inexistents. No guanyaré mai res.

L’empleada de Viatges Fantasia va somriure i el 
brillant li va centellejar.

–No se sap mai. Els miracles existeixen.
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Era veritat. Els miracles existien. ¿Com sinó ha-
via pogut sortir de l’ambient inhòspit de l’orfenat de 
Sylvan Meadows després d’onze anys inacabables i 
havia vingut a parar a una habitació amb vistes al 
mar a casa el seu oncle, on era tan feliç? I encara ho 
era més perquè l’Skye tenia permís per dormir al llit 
amb ella cada nit.

El que la va decidir va ser la possibilitat de corres-
pondre a en Calvin Redfern per la seva bondat. Ana-
ven justos de diners i no es podien pagar unes va-
cances. La Laura va treure una moneda d’una lliura.

–Va, li compro un número.
–¿Només un? Això que si és el número de la sort, 

només en cal un.
La Laura es va mirar el número. Era del triple 

de la mida d’un segell de correus i hi tenia imprès 
el número 252. Va tancar els ulls i va demanar un 
desig.

Quan els va obrir, la dona l’observava amb dete-
niment.

Sobtada, la Laura va dir:
–¿Com es deia el gos?
–¿Quin gos?
–El seu husky.
–Ah, sí. Es deia... –Va escurar-se el coll.– Hudson; 

Hudson, es deia.




