
Creus que series un bon investigador? Vols posar a 
prova el teu olfacte detectivesc? En aquest llibre po-
dràs seguir la pista d’uns lladres, descobrir històries 
de pirates i de vaquers, fer una expedició a l’Àfrica, 
anar a la recerca de tresors amagats, desxifrar enig-
mes marins i viure altres històries plenes de misteri en 
les quals hauràs d’usar tota la teva astúcia i la capa-
citat d’observació i de deducció. 
I al final d’aquestes aventures, un test et servirà per a 
mesurar si ets un bon «Mussol detectiu».
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1. Un cas ple de misteri

Era un diumenge assolellat i tranquil. La pluja i el fred de tota 
la setmana havien donat pas al bon temps. La ciutat es desper-
tava. Després de molts dies sense sortir de casa, l’Eduard i la 
Colla dels Mandrils aprofitaven el matí per passejar. De sobte, 
un soroll va trencar el silenci.

–Heu sentit allò? –va preguntar l’Àngela, inquieta.
–Sí –va respondre en Pau–, algú crida demanant ajuda!
El crit venia del final del carrer. L’Eduard i els Mandrils van 

arrencar a córrer, i toparen amb una dona que mirava per la 
finestra d’un edifici. La dona tornà a exclamar «Ajuda!», i tot 
seguit la finestra es va tancar.

–Comprovem què ha passat –ordenà l’Eduard–. Cap al 
segon pis!

El portal era obert. L’Eduard i la colla van pujar ràpidament 
les escales. En arribar al segon pis es veia un llarg corredor, estret 
i fosc. Hi havia finestres que donaven a un pati interior, humit i 
tancat. I diverses portes, sense cap número ni cap identificació 
del seu propietari.

–Ha de ser en una d’aquestes habitacions… –va murmurar 
l’Àngela, tot examinant-les d’una a una.

Els Mandrils van trucar a totes les portes, però no va con-
testar ningú.

–Eeeii! –va cridar en Víctor de sobte, tot fent senyals als 
companys i mirant pel pany d’una d’aquelles portes–. Ja sé d’on 
ha vingut el crit d’auxili!

Per què ho sabia en Víctor?
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2. Un conductor a la fuga

El reflex d’una finestra en una ampolla no és una pista fàcil! La 
Colla, satisfeta per haver resolt el cas anterior, va acompanyar 
l’Eduard, qui havia de trobar el senyor Rodafina, un conductor que 
havia causat un accident i que havia fugit sense deixar rastre.

Mentre l’Eduard comprovava l’adreça, els Mandrils obser-
vaven l’edifici antic on vivia el sospitós.

–Què esperem per detenir-lo? –va demanar l’Àngela, can-
sada de mirar.

–No se sap mai... –va contestar en Pau–. Hi pot haver una 
pista on menys t’ho esperes.

Per fi, es van decidir a pujar. Van arribar al primer pis, on 
trobaren una porta amb el nom de la persona que buscaven.

–Policia, obriu la porta! –va cridar l’Eduard.
No va contestar ningú. La porta no era tancada amb clau i 

van decidir entrar-hi.
–Passa res? –va preguntar amb veu queixosa el senyor Roda-

fina des del llit.
–Hi ha hagut un accident al carrer dels Prínceps –va infor-

mar l’Eduard–. Un dels conductors ha fugit, però han anotat 
la matrícula i coincideix amb la del seu cotxe.

–No pot ser! –va respondre el senyor Rodafina–. Sóc al llit 
amb mal d’esquena des d’ahir i no puc aixecar-me.

L’Eduard va examinar el seu voltant per trobar algun indici 
que desmentís la coartada.

–Un moment –va exclamar en Pau–, el senyor Rodafina 
està mentint!

Què és el que havia descobert en Pau?
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3. Curtcircuit a l’Hotel Royal

Per l’ajuda prestada en la resolució del cas anterior, l’Eduard va 
convidar la Colla a sopar a l’Hotel Royal. 

–Encara estic sorprès de la vostra capacitat d’observació, 
Mandrils –va dir l’Eduard–. No m’hauria fixat mai que el cable 
del telèfon havia canviat de posició!

–Parlant de fixar-se, a veure qui sap el nom del plat que 
s’estan menjant les dones de la taula del costat –murmurà en 
Pau, que mirava el plat amb desig.

–Crec que és un suflé S... –L’Àngela va interrompre la frase 
a la meitat.– Què passa?

De sobte, els llums s’havien apagat i la sala s’havia quedat 
a les fosques.

–Que encenguin la llum! –va cridar algú. 
Els clients començaven a estar nerviosos. L’Eduard es mirà 

el rellotge.
–Han passat exactament vint segons –va informar a la resta 

quan tornà la llum–. Tampoc no ha estat massa temps a les 
fosques. 

Els Mandrils van veure com una de les dones de la taula del 
costat havia empal·lidit.

–Quin disgust! –va dir la dona desesperada–. Ha desapare-
gut la meva agulla de pit de diamants!

–Vaja, sí que ha estat temps suficient per al lladre –va excla-
mar l’Àngela. 

–No del tot –apuntà en Víctor satisfet–. El lladre no ha tin-
gut temps per a ocultar bé l’agulla de pit, i ja l’he descobert.

On era la peça robada i qui era el culpable?

El menjador de l’Hotel Royal, poc abans del delicte.

Un petit tall de llum però una gran oportunitat per al lladre.

L’Eduard i la Colla dels Mandrils busquen qui ha comès el robatori.


