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Què és i què no és
aquest llibre?

H

eu de saber que això no és ni un
conte ni una novel·la. És una crònica
molt detallista del primer cas de l’Agència
de Detectius GO, formada per tres detectius molt i molt joves que aviat us presentarem. Per cert: recordeu-ne bé el nom,
perquè potser algun dia la nostra agència
serà molt famosa i voldreu treballar amb
nosaltres.
Així que si sou d’aquells que volen llegir
històries de:
−dracs dolents,
−princeses bones,
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−escoles de màgia,
−ratolins que fan de periodistes,
−ratpenats valents,
−vampirs enclenxinats,
−poca-soltes en calçotets…
Ja podeu anar llançant aquest llibre per la
finestra i demanar a l’adult que us quedi més
a prop que us en compri un altre.
Advertiment: si llanceu aquest llibre
per la finestra, fixeu-vos primer que no
passa ningú pel carrer en aquell mateix
moment.
Heu de saber que en aquesta història
tot és real, perquè tot ha passat de debò.
També cal que sabeu que jo no sóc escriptor i potser no ho seré mai. Em dic
Adrià i sóc el cap de l’Agència de Detectius GO. L’agència la formem els meus
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dos germans i jo. Els meus dos germans
es diuen Èlia i Àlex. El nostre cognom comença per O, per això som els Germans
O. Ah, i això de ser el cap és perquè sóc
una mica manaire, però també perquè
sóc el germà gran.
Aquesta història comença el primer
dijous de juliol de l’any passat i acaba el
dilluns de la setmana següent. Té com a
protagonistes una guardiola, una investigació molt professional i set cangurs sospitosos que es diuen Goretti, Alba, Alexandra,
Dikra, Laura, Marta i Sebastià.
Si hi ha algú que no es creu que només
tres nens poden tenir set cangurs és perquè no coneix la meva mare.
Si hi ha algú que no es creu que en
només cinc dies poden passar totes les
coses que us explicaré, pitjor per a ell.
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Si algú s’avorreix, té dret a tancar el
llibre (no ens enfadarem pas).
Si algú té ganes de fer un pipí, que el
faci abans que comencem a explicar tot
de coses interessants.
I ara, ja podem començar.

Qui és qui a l’agència
de detectius GO?

D

e moment, per formar part de
l’Agència de Detectius GO cal dirse com nosaltres i haver nascut a la nostra família. Admetem cosins, germans,
nebots i tota mena de parents, sempre
que no tinguin més de deu anys. Però,
com que comencem a pensar que potser
a la nostra família no hi naixerà gaire
gent més, en el futur hi admetrem altres
detectius que no compleixin cap dels
requisits indispensables. L’única condició és que l’agència s’haurà de dir GO
igualment.
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I ara, per anar-nos coneixent, us presentaré els meus germans, començant pel
més petit.
—Si us plau, detectiu Àlex, li faria res
explicar als nostres lectors i lectores com
és i què li agrada, perquè se’l puguin imaginar?
—I tant que sí! —fa l’Àlex, obrint molt
els ulls—. Jo sóc simpàtic, guapo i afectuós (per això caic tan bé a les noies).
Aquest estiu m’ha caigut la primera dent,
tot i que me la vaig empassar per error
i vaig haver d’escriure una carta als angelets per explicar-los el cas. La propera
vegada que em caigui una dent miraré
de no empassar-me-la. Com que ja sóc
gran, a partir d’ara em penso pentinar
amb gomina.
No li feu gaire cas. El detectiu Àlex és el
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més petit de la família (encara té sis anys,
tot i que d’aquí a un parell de mesos en
farà set). Per això no es pren les coses
gaire seriosament. El pare li diu «el ratolí»
o «la cuqueta». És molt xerraire, tot i que
sovint confon les paraules i diu coses que
ningú no entén o que fan molta gràcia. És
especialista a fer-se el simpàtic per aconseguir el que vol. El que més odia del món
són els espinacs.
Ara li toca a la meva germana.
—Si us plau, detectiva Èlia, li faria res
presentar-se?
—Hola a tothom, em dic Èlia. Tinc nou
anys i aquest curs començaré quart. Sóc
una nena feliç, la mare diu que és perquè
vaig néixer mentre ella es petava de riure. Tinc una família molt divertida. Sóc
la més alta de la meva classe i tinc tota
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la intenció de continuar sent-ho. Vull celebrar el meu proper aniversari jugant a
bitlles amb els meus amics, però encara
falta una mica. M’agraden molt les mates,
l’anglès, els pingüins, el formatge i la neu.
El meu color preferit és el rosa. De gran
seré detectiva, metgessa i tindré un restaurant de quinze pisos. El pare i la mare
podran venir a dinar gratis sempre que
vulguin (i si tenen gos, el podran portar).
La detectiva Èlia va néixer el dia del
solstici d’estiu, i la mare diu que és una
mica bruixa. Jo també m’ho penso, perquè acostuma a endevinar tots els misteris, troba monedes a tot arreu i sempre
està contenta.
M’he deixat per al final perquè sóc una
persona ben educada. Som-hi!
—Hola, em dic Adrià i tinc deu anys.
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De gran seré detectiu i director de cinema. De moment sóc actor (a les obres
de teatre de l’escola) i dibuixant. Sempre
estic pensant a menjar, perquè sóc una
mica golafre. També sóc força simpàtic,
molt vergonyós i tinc molta memòria (tot
i que el pare i la mare em solen dir que
la faig servir en coses inútils, com ara
aprendre’m la durada de totes i cadascuna
de les pel·lícules que he vist o vull veure).
Altres coses que m’agraden: els trucs de
màgia, jugar al pàdel i fer deures.
I ara que ja ens hem presentat, podem
passar a respondre algunes de les preguntes més importants de les nostres vides.
Preparats?

