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En Lluís, la Carol, en Leo, en Felip i en Flo són la Colla
Regalèssia, i els agrada ficar el nas pertot arreu. Per
això mateix han fundat una agència d’investigació
i et conviden a ajudar-los a resoldre els enigmes que
se’ls plantegen.
En aquest llibre, han de resoldre la desaparació del
Ceptre Daurat i el robatori d’unes joies i un lingot d’or
molt valuosos, i han de desemmascarar un jugador
de cartes molt especial.
Al final de totes aquestes aventures, un test t’ajudarà
a mesurar si ets un bon «Mussol Detectiu».
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Operació
Ceptre Daurat

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 a saludar en Leo i comprarli 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, com en
l’aventura Operació Drac Groc. 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
llampec.
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
acompanyant més
fidel és en Coco,
una cacatua.
En Lluís, el
comissari de la
secció criminal de
la policia, és un
expert en l’ús dels
ordinadors.
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Operació cePtre daurat
1. Una conversa misteriosa
El nom d’un ocell amb set lletres, que comença per E i acaba
en T, rumiava en veu alta la Carol mentre intentava resoldre
els mots encreuats i mossegava un llapis.
–Estorlit –va contestar ràpidament en Felip, mentre mirava
amb posat sorneguer el seu amic Coco, que també tenia una
cresta de ploma.
Aquell divendres a la tarda, la Colla Regalèssia s’havia trobat
a la gelateria de la cantonada. S’havien acabat les classes i els
esperava el cap de setmana. Només en Flo s’havia posat a fer els
deures de matemàtiques, però no es veia gens concentrat.
–Que dorms? –va preguntar en Felip, i li va clavar un copet.
–Xxxt –va xiuxiuejar en Flo mentre aixecava el dit índex–,
darrere nostre, a l’habitació del costat, maquinen alguna cosa.
També en Felip, en Flo i la Carol es van posar a escoltar la
conversa misteriosa. Semblava ben bé que s’anava preparant
un nou cas criminal.
–No es pot veure bé qui hi ha –va observar en Felip, després
d’observar a través del vidre translúcid de la finestra. Va intentar
obrir una mica la porta que donava a l’habitació de darrere,
però era tancada amb clau.
–Tinc una idea per a poder veure bé qui hi ha aquí dins –va
dir en Flo, va buscar a la butxaca de la seva jaqueta i en va treure
un munt de petits objectes.

A quin objecte es refereix en Flo?
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2. Un descobriment casual
En Flo va agafar la cinta adhesiva, en va tallar una tira i la va
enganxar damunt del vidre translúcid. Els seus amics es van
aplegar al seu voltant i, realment, van poder distingir si fa no
fa una persona que estava a punt de sortir de l’habitació per la
porta de darrere.
–Gorra negra amb borla blanca, jaqueta, jersei de coll alt
i aquesta cara angulosa, ens hem de gravar a la memòria tot
això –va exclamar la Carol–, i ara ja ens podem posar a seguir
la pista d’aquest personatge.
Van pagar ràpidament i van sortir corrents de la gelateria,
però era com si el sospitós hagués desaparegut de la capa de
la terra.
La Colla Regalèssia va continuar rumiant en aquell cas, però
el dilluns següent encara no n’havien tret l’aigua clara. A l’hora
de l’esbarjo, en Felip, en Flo i la Carol es van trobar al pati de
l’escola i van tornar a repassar tots els detalls de la conversa que
havien escoltat el divendres anterior.
–De segur que té a veure amb l’organització d’algun acte
il·legal –va dir la Carol–, si tan sols sabéssim on...
–Maleït sia –la va interrompre en Felip–, mira, aquí tenim
un altre cop l’individu de la gelateria!

On ha descobert en Felip l’home que buscaven?
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3. La solució, per escrit
L’home que buscaven, que anava amb moto, acabava de girar i
de ficar-se en un carrer comercial. Al seient de darrere portava
la gorra negra amb borla blanca que en Felip va reconèixer de
seguida.
Però el timbre de l’escola va anunciar el final de l’hora del
pati, i per a en Felip, en Flo i la Carol, això significava dues
classes més. Quan la Colla Regalèssia, poc d’una hora després, va sortir de l’escola i va recórrer el carrer del Port fins a
la petita escala, naturalment ja no es veia ni rastre de l’home
misteriós.
–A veure, pensem –va començar a dir en Felip–, sabem quin
aspecte té el nostre sospitós i que ha planificat alguna cosa per
a aquesta setmana, però encara ens falta la clau per a resoldre
tot aquest assumpte.
–Durant la conversa al cafè no paraven de repetir el nom
d’Ambrosi. Què devien voler dir? –va preguntar en Florentí.
–Potser és el nom d’un dels dos bandits –va suposar en
Felip.
–Però i si té un altre significat? Ostres, tu! –va exclamar la
Carol, amb la boca oberta–. Ja ho tinc! Ja sé què vol dir! Aquesta
serà la clau per a trobar la solució.

Quin descobriment important ha fet la Carol?
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4. La paciència té premi
Va ser com si a la Carol li hagués caigut una bena dels ulls: a la
columna dels anuncis hi havia un cartell que anunciava que,
aquell mateix dia, inauguraven al museu del palau l’exposició
«Tresors d’Ambrosi II».
–És clar, ens n’hauríem d’haver adonat abans! –va exclamar
en Felip, i va proposar als seus amics que anessin de seguida a
vigilar el museu.
A l’Estudi dels Coloms van informar de tot plegat als seus
amics Lluís i Leo. En Felip els va dibuixar una mena de retrat
robot del personatge que esperaven veure davant del museu.
Per torns, els membres de la Colla Regalèssia van fer guàrdia
davant del museu del palau. Però van haver d’esperar fins al
divendres següent a la tarda perquè la constància d’en Felip, en
Flo i la Carolina es veiés premiada.
–Fa quasi una setmana que estem aquí palplantats i no passa
res –va rondinar la Carol–. A més, d’aquí a un quart d’hora
començarà la visita guiada següent al museu.
–Paciència, Carol! Han de donar el gran cop un d’aquests
dies –va contestar en Felip–, si no és que, en l’últim moment,
han decidit deixar-ho per a més endavant.
–No us poseu nerviosos –els va interrompre en Flo–, ja
tenim aquí l’individu de la gorra amb borla.

On ha tornat a veure en Flo el personatge?
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