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Com sempre, de camí cap a l’escola, en 
Felip, en Flo i la Carolina passen per 
la botiga de caramels del carreró dels 
Coloms número 23 per saludar en Leo 
i comprar-li les llaminadures que es 
menjaran a l’hora del pati. A en Lluís, 
el comissari de la secció criminal de la 
policia, també li encanten les barres de 
regalèssia. A més, a tots ells els agrada 

ficar el nas en els casos que els detectius han deixat per resoldre. 
Per això van muntar una agència d’investigació al magatzem 
que hi ha damunt de la botiga de regalèssies d’en Leo i la van 
anomenar l’Estudi dels Coloms. Des d’aleshores, l’Estudi dels 
Coloms, situat al primer pis, just sota la teulada, és el punt de 
trobada habitual de la Colla Regalèssia.

Com a propietari de 
la botiga i detectiu, en 
Leo també és el cap de 
la colla.

La Carolina o, més ben 
dit, la Carol, és un as 
dels esports i és capaç 
de fer deduccions amb 
la velocitat d’un llam-
pec.

En Lluís, el comissari 
de la secció criminal de 
la policia, és un expert 
en l’ús dels ordinadors.

En Florentí és el més 
jove de tots. Per això li 
diuen Flo.

En Felip sap imitar el 
cant de la majoria dels 
ocells. El seu acompa-
nyant més fidel és en 
Coco, una cacatua.
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OPERACIÓ CORALL VERMELL
1. Una troballa a l’aigua

En el cas de «La maledicció del ballester negre»,1 la Colla Rega-
lèssia va anar a parar a una misteriosa gruta de Santa Poldàvia. 

El ballester, que s’havia ocultat a l’aigua, va tornar a sortir 
en el moment decisiu. La Colla Regalèssia va observar 
amb atenció com desapareixia de nou a l’aigua entre 
les estalagmites.

–Vinga, perseguim-lo! –va cridar en Flo als seus 
amics, i va arrencar a córrer per la riba, seguit pels soldats 

poldaus.
–És allà! –va cridar la Carol, mentre assenyalava amb l’índex 

la figura que emergia de l’aigua a la riba oposada i es perdia 
entre les tenebres de la cova.

Tot i que la Colla Regalèssia va reprendre de seguida la 
persecució a través de l’aigua poc profunda i de les pedres rellis-
coses de la gruta, el sospitós no es veia per enlloc. En Felip va 
il·luminar tot l’entorn amb la seva llanterna i els soldats van 
escorcollar tots els racons amb les seves llances. Però no va servir 
de res. Van haver de suspendre la persecució. De totes maneres, 
la Carol va estirar la màniga d’en Felip i li va demanar que 
tornés a il·luminar un punt concret de la cova.

1. Veg. Operació Laboratori Clandestí.

Què havia descobert la Carol?
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2. Un misteriós descobriment

Amb la llum de la llanterna van veure a l’aigua poc profunda la 
lluïssor d’un braçalet amb un emblema de forma oval.

–Potser l’acaba de perdre el ballester –va observar en Flo, 
mentre examinava amb atenció el braçalet. A la placa de 

metall es podien reconèixer clarament les inicials C.V. 
i, a la part de darrere, hi havia un estrany gravat. La 
Carol es va ficar la troballa a la butxaca de la jaqueta. 

No s’imaginava que la Colla Regalèssia aviat descobriria 
més pistes relacionades amb l’estrany gravat del braçalet.
El matí següent, poc abans de les nou, la Colla Regalèssia 

recorria la ciutat vella de Santa Poldàvia.
–És clar, ara entenc què vol dir el gravat del braçalet –va 

exclamar en Felip, entusiasmat–. Mireu, allà dalt hi ha el senyal! 
–i es va dirigir cap al lloc que assenyalava, seguit pels seus amics.

Quin descobriment havia fet en Felip?
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3. Una misteriosa reunió

En Felip s’havia fixat en el rellotge de la torre, al capdamunt 
de la qual onejava una bandera. La busca de les hores era exac-
tament igual que el motiu que lluïa el braçalet. Engrescats, els 
membres de la Colla Regalèssia van córrer cap a la torre, fins 
que en Flo, de sobte, es va aturar.

–No hi ha cap porta aquí a la torre però podríem inspecci-
onar la part esquerra de l’edifici.

A les nou en punt, mentre el rellotge tocava les hores, la 
Colla Regalèssia va començar a pujar les escales de la tenebrosa 
casa del costat.

–Xxxt –va xiuxiuejar en Flo–, sento veus en algun lloc!
En silenci, la Colla Regalèssia va continuar pujant fins a 

les golfes i, a través d’un forat a les fustes del terra, van poder 
observar uns personatges misteriosos a la sala que tenien a sota.

–Un de nosaltres ha tingut la desgràcia de perdre el braçalet. 
Per estar segurs que no hi ha cap traïdor entre nosaltres, demano 
que cadascú s’identifiqui pel seu nom en clau –va demanar el 
cap als reunits.

–Carolus... Otel·lo... Romuald... Avel·lí... Lludrigot... Ves-
pertí... Enrico... Raimund... Marcolf... Endimió... Llagosta... 
–es van anar anomenant l’un darrere l’altre.

–Ja ho entenc –va dir en Flo–, és evident que es tracta d’una 
societat secreta, i ja m’imagino com es diu.

Com es diu la societat secreta?



Corall Vermell
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4. El misteri de la «Llagosta»

No només les lletres inicials dels presents li van donar una pista 
decisiva, sinó també el cofret de vidre de la consola. La societat 
secreta es deia Corall Vermell. La Colla Regalèssia va observar 
amb atenció el que va passar després fins que, de cop i volta, la 
sala de sota va quedar completament a les fosques.

–Oh!, potser s’han retirat a una altra sala –va murmurar 
en Flo.

I els joves detectius van abandonar l’edifici amb el mateix 
silenci amb què hi havien entrat.

–No sabem què es proposa el Corall Vermell ni qui s’hi 
amaga al darrere –va reflexionar en Felip l’endemà, mentre 
inspeccionaven el mercat setmanal.

–El que és evident és que es tracta d’onze còmplices –va 
observar en Flo.

–Exacte –va afegir la Carol–, i la «Llagosta» és una dona. 
Ho he sabut per la veu. A més, portava un anell amb una pedra 
negra molt vistosa al dit del mi... –va continuar dient, però es 
va interrompre.

–No es pot dir mal que no surti l’animal! –va murmurar, 
perquè acabava de descobrir la persona en qüestió al mercat 
setmanal.

On era la persona que buscaven?
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5. A l’adrogueria

La Carol havia descobert precisament la «Llagosta» a la parada 
del peix.

–Per això deu tenir aquest nom tan curiós –va suposar en 
Felip, que es va dirigir de seguida cap allà amb els seus 

amics.
La Colla Regalèssia va observar expectant com 

aquella dona llargaruda venia la seva mercaderia. En 
Felip i la Carol eren al costat d’un barril d’arengades 

salades mentre en Flo mirava dissimuladament una capsa 
plena de deixalles. Aprofitant un moment en què ningú no 
mirava, s’hi va acostar i en va treure un tros de paper.

–Mireu això! –va xiuxiuejar a en Felip i la Carol i els va 
ensenyar el que havia trobat.

Es tractava d’un tros d’embalatge que contenia l’adreça 
d’una botiga.

–La qüestió seria saber què contenia l’embalatge –es va pre-
guntar en Felip, mentre els tres detectius miraven per l’enorme 
aparador de l’adrogueria d’en Conrad Albanell.

–Ja ho tinc! –va exclamar en Flo–. Ens hauríem d’haver 
imaginat de seguida què podia interessar a la societat secreta 
Corall Vermell en un establiment d’aquesta mena!

De quin producte es tractava?
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6. El fanal trencat

La Colla Regalèssia ho tenia clar: la societat secreta Corall Ver-
mell havia comprat «Perilloses pólvores per esternudar».

–Segurament pensen dirigir un altre atac al príncep Caro-
lus II! –va suposar la Carol.

–Segur! Per sort, la primera vegada el diabòlic estra-
tagema els va fallar i el príncep es va salvar de començar 
a esternudar sense parar com el seu avantpassat. Però 

aturarem els plans de la societat secreta –va respondre 
en Felip.
Els tres detectius seien al Cafè Flamingo, al costat de la 

plaça del Mercat, i de sobte una remor va recórrer la multitud 
quan un fanal es va apagar. De l’ensurt, a en Felip li va caure 
la galeta del gelat.

–Vatua l’olla, el ballester negre ha tornat a actuar! –va excla-
mar en Flo, i va assenyalar la fletxa negra que havia trencat el 
vidre del fanal.

El ballester havia de ser molt a prop.
–Veniu de seguida, ja sé on s’ha ficat! –va exclamar en Felip, 

esverat.

On era el ballester negre?
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