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EL MISTERI DE LA MUNTANYA PINYER

Un dia de pluja, en Cèsar i els seus amics van anar a casa seva a estudiar per un
control i necessitaven el diccionari.

- Mamà, saps on està el diccionari? -va dir el Cèsar cridant des de l’habitació.
- A les golfes! - Va respondre la mare.

I els nens van pujar escales amunt per anar a les golfes.

- Som-hi! A buscar! - va dir la Sara quan van arribar. I van anar corrents a
mirar per tot arreu, ja que era un lloc gegant i ple de pols.

De sobte en Nick va exclamar:  - Aquí!

I tots van anar cap a ell corrents. Va obrir el llibre i es van sorprendre  molt quan...

- Això no és un diccionari, és un llibre estrany de coves i de...

Però abans  que la Sara acabés la frase, en Cèsar va dir  força estranyat:

- Això sí que és estrany, no sabia que a la mare li agradaven els llibres
d´aventures .

- Igual són dels teus avantpassats - Va dir en Nick.
- No, impossible, a l´àvia Isabel li encanten les novel·les romàntiques - Va dir

en Cèsar.

Van obrir  el llibre i de cop va sortir un mapa.

- Què fa un mapa  aquí? - Va dir en Cèsar.
- De què és el  mapa ? Surt cap nom que coneguis? va seguir la Mònica.

Llavors el Cèsar va fer una ullada al mapa i va cridar:

- Aquí, el mapa mostra la  muntanya Pinyer! Anem?
- Si!  - van dir els tres nois a la vegada.
- I llavors què fem aquí? - Va dir molt impacient la Sara.
- És veritat, però està plovent.
- No, ja ha deixat de ploure - va dir la Mònica mirant el cel.



Llavors van anar cap a fora corrents mentre el Cèsar va avisar la mare que
marxaven .

- D'acord, però no feu tard pel berenar, prepararé xurros amb xocolata.

Però els nois no la van sentir, ja que estaven molt emocionats pel nou misteri que
els esperava.

Van anar a la Muntanya Pinyer i van pujar fins on indicava el mapa. Quan van
arribar van veure una cova, llavors la Mònica va dir:

- Entrem? Tots van respondre que sí, però aquesta vegada una mica
espantats.

Van entrar a la cova. A poc a poc cada vegada es feia més fosca. De sobte van
veure una capsa amb un símbol molt estrany. Tots al veure el símbol van dir
pensatius...

- I si tornem a casa?

La Sara, la noia més atrevida del grup va dir:

- Vinga nois no sigueu covards!

Els nois es van mirar silenciosos i en Nick va trencar el silenci i va dir:

- La mare d'en Cèsar ens estarà esperant a casa per berenar, a més a més ja s’està
fent fosc.

La Sara decebuda va fer cas al Nick i van sortir de la cova, van anar cap a la casa
d'en Cèsar  van obrir la porta i...

La mare molt contenta va cridar: -  XURROS!!!

En Cèsar va mirar la mare i va veure un penjoll amb el símbol que havien vist en
aquella cova, sorprès li va dir:

- Mare, què és aquest penjoll amb la forma que hem vist a la...

- A la cova de la Muntanya Pinyer, no és així? - va dir la mare amb un somriure.

- Mare com... com  ho saps? Ens has estat espiant?- va dir en Nick una mica confós.

Nois, tranquils, no he estat espiant. Us explicaré la història del misteri de la
Muntanya Pinyer...


