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Per a l’Oli.
Tinc tantes ganes que siguis prou gran per llegir això tu mateix! 

Fins llavors, sé que els teus germans grans t’ajudaran. 

T’estima sempre, l’oncle Tim.
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CAPÍTOL
01

No quedava gaire temps.  

Podia sentir com avançaven els segons. 

Si havia de passar, que passés JA!

Vaig mirar l’entrenador, que és també  

el nostre professor. Va assentir amb el cap 

com si digués: «Pots fer-ho». 

Vaig respirar fondo. 

«Per això has practicat tantes hores», 

em vaig dir.

Passa les 
pàgines  

per  
veure’m  
en acció!
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Vaig sentir que algú cridava:  

«Falta un minut!».

Era ara o mai! Si m’equivocava,  

no tindria cap més oportunitat.

Havia de prendre una decisió.  

 Ràpidament!

Em vaig concentrar de valent,  

i per fi em vaig decidir.
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«La resposta és la B, segur», vaig pensar 

mentre pintava el cercle amb el llapis.

—S’ha acabat el temps —digué 

l’entrenador—. Deixeu els llapis.

Vaig repenjar l’esquena al respatller  

de la cadira. 

Estava esgotat!
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—Uf, aquests exàmens tipus test no són 

fàcils! —comentà la Sònia mentre sortíem  

al pati de l’esbarjo.

—Tens tota la raó —digué el Mike.

El Max i el Gus ens van passar al davant.

—Què dius! —exclamà el Gus—. Però si són 

els exàmens més senzills del món! I el que 

acabem de fer era el més fàcil de tots, oi, 

Max?

—Sí, massa fàcil i tot. A mi m’ha sobrat  

un munt de temps —respongué el Max.

—Encara que no sàpigues totes  

les respostes… —afegí el Gus.

—Sí que les sabia! —l’interrompé  

el Max.
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—Però encara que no les sàpigues  

—continuà el Gus—, pots provar 

d’endevinar-les. Això és un examen?

—Tirat! —exclamà el Max, i afegí picant 

l’ullet—: Un consell: si dubtes, tria la C.

I dit això, el Gus i el Max van picar  

de peus a terra  davant d’uns coloms 

perquè s’espantessin i sortissin volant.
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—De tota manera… —vaig dir—, crec que  

el test m’ha anat bastant bé. I el millor  

de tot: era l’últim del trimestre!  

Només queden quatre dies per a…

—LES VACANCES! —vam cridar  

tots plegats.

—Sí! Vosaltres què fareu? —vaig preguntar.
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—Els pares i jo viatjarem a la Xina  

a visitar els meus avis —digué la Maia.

—Apa, que bé! —digué el Mike—.  

Jo em quedaré a casa, però aniré   

al parc cada dia per entrenar  

amb la pilota. Algú vol venir?

—Jo no me’n vaig fora ni res, així que segur 

que vindré amb tu!  —respongué el Ricard.

—Sona molt bé —intervingué la Sònia—, 

però jo aniré a un campament de futbol. 

En tinc tantes ganes! Tim, ja saps si també  

hi aniràs?

—No, ho pregunto cada dia, però  

els pares encara no m’han dit ni que sí  

ni que no —vaig contestar—. Jo vull anar-hi, 

però si al final no puc, vindré al parc cada dia 

amb vosaltres, Mike i Ricard!
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—Serà genial! —exclamà el Mike—.  

Com a l’escola, però tot el dia  

i cada dia!

I tots tres vam fer un toca-la.

—Suposo que aquest vespre sabré  

el que faré —vaig dir—. Però, faci el que  

faci, seran les millors vacances  

de la història!
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