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La Noa i en Max se’n van d’excursió amb l’escola. Passaran tres 
dies en un alberg de la costa, on estudiaran el mar, practicaran 
esport i gaudiran de la platja. 

Els nens preparen les motxilles amb l’ajuda dels pares, la Rosa i 
en Toni. 

—Max, estàs molt callat. Què et passa? —li pregunta la Noa. 

—És la primera vegada que dormo fora, en una casa que no és la 
nostra ni la dels avis —murmura el nen, preocupat. 

A la mare se li acut una idea.

—Crec que et puc ajudar. Emporta’t el meu penjoll, és màgic. 

El penjoll és un cargol de mar de color rosat que la Rosa va portar 
d’un viatge a la Patagònia, a l’Argentina. La Rosa apropa la con-
quilla a l’orella d’en Max.

—Escolta… Tot i que no és un cargol de mar gaire gran, s’hi pot 
sentir el mar. De ben segur que t’ajudarà a dormir.

D’altra banda, el pare li explica a la Noa que avui ha parlat 
amb la Mila, la cuinera de l’escola. A l’alberg ja saben 
que la Noa és celíaca i que necessita una dieta dife-
rent. I sembla que no serà l’única que tindrà un menú 
especial. A altres nens, com en Hassan, del mateix 
curs que la Noa, també els faran un menjar diferent.

Quan ho han col·locat tot dins les motxilles, se’n van 
al llit. Demà és el gran dia!

Si te n’adones  
que algun aliment no  
se’t posa bé, avisa  

els teus pares  
o professors. 
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En arribar a l’alberg, els nens descobreixen que és molt gran i 
bonic. Té moltes habitacions amb lliteres i un menjador ampli. 
També hi ha un gran pati des d’on es veu el mar i, una mica més 
lluny, una torrassa al capdamunt d’un turó. 

Al matí mateix, cada curs fa un taller. La classe de la Noa estudia 
les marees i com hi influeix la Lluna. A la Noa, les explicacions li 
semblen molt interessants.

Al migdia, al menjador, els monitors organitzen les taules. 

—Noa, Hassan, el vostre menjar és en aquestes safates —els indica 
un monitor.

Els dos nens han de seguir una dieta adaptada. La Noa li explica 
a en Hassan que té intolerància al gluten, i en Hassan li diu que la 
seva dieta és especial per les seves creences religioses. 

A la tarda, els alumnes tenen una estona de temps lliure. La Noa 
no triga gaire a organitzar un partit de futbol, i convida en Hassan 
a formar part del seu equip. El nen accepta la proposta amb molt 

de gust. En Hassan fa una activitat extraescolar 
d’escacs, però també li agrada jugar a futbol. 

Quan acaba el partit, la Noa busca en Max. 
El troba amb en Rosco, un gos que viu a 
l’alberg. 

—És igual de simpàtic que la nostra gosseta 
Kika —diu en Max mentre acarona l’animal—. 

Sembla molt espavilat. 

Quan tens  
intolerància o  

al·lèrgia a algun aliment, 
no has de compartir 

els plats ni els 
coberts.  
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Després de sopar, els professors han organitzat «la nit dels con-
tes». Els nens que vulguin poden explicar el seu conte preferit i, fins 
i tot, representar-lo davant dels altres.

La Noa tria un conte que li explicava el seu pare quan era petita. 
Després li toca a en Hassan. El seu conte favorit és el de les aven-
tures d’en Sindbad el marí.

En Hassan resulta que és un narrador excepcional, i els nens l’es-
colten embadalits mentre relata la manera com en Sindbad es va 
fer mariner i va viure mil aventures, i en els seus viatges va veure 
balenes, gegants, illes desertes, aus monstruoses…

—Hassan, has explicat el conte superbé! —el felicita la Noa.

—El teu també m’ha agradat molt —respon en Hassan.

En Max s’acosta a la Noa i en Hassan. 

—Quin conte més bonic, Hassan! Fins i tot hi sortien balenes, un 
dels meus animals preferits! 

En Max vol ensenyar el seu penjoll a en Hassan, perquè hi pugui 
escoltar el so del mar, però descobreix que només porta el cordó. 
La tanca del penjoll s’ha obert i l’ha perdut.

En Max dedica una estona a buscar-lo, però no el troba.

—No sé si aconseguiré dormir… —rondina en Max, tot preocupat. 

La Noa li fa un petó de bona nit, i en Max se’n va a la seva habi-
tació, capcot. 
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L’endemà al matí, en Max arriba al menjador per esmorzar amb 
cara de son. Li ha costat dormir, i diu a la seva germana que avui 
intentarà un altre cop trobar el seu penjoll.

—Potser el vas perdre al jardí, o a la platja, quan jugaves amb en 
Rosco, el gos de l’alberg —suggereix la Noa. 

—La mama el va portar de molt lluny i és màgic. Voldria recuperar-lo. 

La Noa promet que l’ajudarà, però abans han d’esmorzar. Els cuiners 
de l’alberg han preparat un esmorzar boníssim per a tots els nens, 
tant per als qui segueixen una dieta especial com per a la resta. 
A més de la Noa i en Hassan, hi ha altres alumnes amb dietes dife-
rents: n’hi ha que no poden prendre llet, d’altres tenen al·lèrgia a 
l’ou, a la fruita seca, etc. 

Quan acaba l’esmorzar, els nens se’n van a la platja. Avui és el 
segon dia a l’alberg, i tenen previstes activitats relacionades amb 
l’observació de les aus. 

Després de l’activitat, la Noa i els seus amics busquen durant una 
estona el penjoll a la sorra, però no el troben. 

—Tant de bo en Sindbad fos real. Ell buscava tresors, 
i de segur que hauria trobat el meu penjoll —sospira 
en Max. 

La Noa i en Hassan recullen una conquilla de la 
platja i li fan un nou penjoll a en Max. 

—No és màgic, com el de la mama, però és molt 
bonic. Moltes gràcies! —diu en Max somrient.

L’esmorzar  
és un dels  
àpats més 
importants  

del dia.
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Després de dinar, la Noa observa el seu germà, que és al taller 
amb els companys de classe. Els monitors els ensenyen a construir 
estels que després faran volar a la platja. A la Noa li sembla que 
en Max no està tan alegre com de costum. Sap que al seu germà 
li agrada el nou penjoll, però també sap que voldria trobar la seva 
conquilla màgica, la que li va donar la mare perquè l’ajudés 
a dormir. 

La Noa comenta l’estat d’ànim d’en Max amb en Hassan i la Sara, 
una de les seves millors amigues. 

Els tres nens decideixen que han de buscar alguna cosa per dis-
treure’l. Se’ls acut que, més tard, quan acabin els tallers, poden 
anar passejant fins a la torrassa amb en Max i explorar com ho 
faria en Sindbad el marí.

En Hassan, a qui li encanten les històries, ha escoltat els monitors 
explicar que fa molts anys hi havia un guaita a la torrassa que 
s’encarregava d’observar el mar i avisar si els pirates s’apropaven 
a la costa. Quan considerava que hi havia perill, donava el senyal 
d’alerta perquè els habitants del poble tinguessin 
temps de fugir o d’amagar-se. 

—T’imagines que hi hagués un tresor amagat 
a prop de la torrassa? —pregunta la Noa, 
emocionada. 

—Estic segura que a en Max li agradarà molt 
la passejada —hi afegeix la Sara.

Si tens  
al·lèrgia a algun  

aliment, no pateixis! 
La teva dieta pot  
ser tan gustosa  
com la dels teus 

companys.
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En Max està contentíssim. La Noa, en Hassan i la Sara li han dit 
que tenen permís dels mestres per anar a explorar la torrassa. S’hi 
arriba seguint un petit sender. 

Pel camí, en Hassan els explica altres històries. De tant en tant 
s’atura i interpreta el que passa als contes, com si ell fos un dels 
personatges. En Max s’oblida del seu penjoll i aplaudeix en 
 Hassan, entusiasmat.

—Molt bé! Bravo! 

Els quatre nens s’ho passen tan bé i estan tan concentrats en les 
històries, que es despisten i es desvien del sender. Quan se 
n’adonen, no saben si tornar enrere, agafar un trencall a l’esquer-
ra, o potser el de la dreta… Com aconseguiran trobar el camí de 
tornada?

Llavors, senten uns lladrucs. 

—És en Rosco! —crida en Max—. Ens ha seguit!

—Els lladrucs venen d’allà. En Rosco ens indica quin és el camí  
—afirma la Noa, molt segura.

En uns minuts tornen al sender correcte, on els espera en Rosco 
remenant la cua. 

—Ens volia acompanyar i s’ha adonat que ens hem equivocat de 
camí —diu en Hassan.

—Amb ell podrem arribar fins a la torrassa i tornar sense proble-
mes —hi afegeix la Sara.
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Els quatre amics pugen dalt de la torrassa i observen el paisatge. 
Des d’allà es veu l’alberg, i també la platja, on els seus companys 
de l’escola encara fan volar els estels. 

—Tornem —diu en Max—. En Rosco ens guiarà. Ell és el guia de l’ex-
pedició, oi, Rosco? 

—Però si no cal! Ja som molt a prop —observa la Noa. 

—I ara no ens despistarem. M’hi fixaré molt —promet la Sara. 

De tornada, en Rosco va al davant. Quan arriben a la platja, en 
Max acarona el gos.

—Rosco, diguin el que diguin, ets un gos molt eixerit. 
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La segona i última nit a l’alberg, els professors i els monitors pro-
posen als alumnes observar els estels. Surten tots al pati. Fa una 
nit clara i sense lluna, i quan miren al cel descobreixen que és ple 
d’estels. 

—N’hi ha moltíssims! A la ciutat no se’n veuen tants! —exclama en Max.

—A la ciutat, la llum dels edificis, dels cotxes i dels fanals ens im-
pedeix veure’ls —respon la Noa. 

—Jo sé el nom d’algunes constel·lacions —diu en Hassan.

La resta dels nens el miren bocabadats. En Hassan cada vegada 
els sorprèn més.

S’estiren a terra els uns al costat dels altres, i passen una bona 
estona observant el cel ple d’estels amb el so del mar de fons.

De sobte, un estel fugaç creua el cel i deixa un rastre de llum bri-
llant, com si fos l’estel de Nadal. 

—Hem de demanar un desig! —exclama la Sara.

La Noa, en Hassan i la Sara demanen 
en silenci que en Max trobi el seu 
penjoll màgic.Hi ha infants que 

necessiten dietes 
especials a causa de 
les seves creences 
religioses o dels  

seus costums 
culturals. 
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Els nens es miren i somriuen. 

—Em sembla que tots hem demanat el mateix desig —diu la Noa, 
picant l’ullet als seus amics. 

En Rosco se’ls acosta i s’estira al costat d’en Hassan.

De sobte, a la Noa se li acut una idea.

—En Rosco ha demostrat que és un gos molt llest. Ens ha ajudat 
quan ens hem allunyat del camí durant l’excursió a la torrassa. 
Crec que ara ens pot tornar a ajudar.

La nena acosta el cordó del penjoll al morro d’en Rosco perquè 
l’ensumi.

—Busca, Rosco, busca! —li ordena—. Demostra’ns que ets un gos 
detectiu.

En Rosco sembla que segueix un rastre pel pati i, després, desapa-
reix de la vista durant una bona estona.

Quan torna, porta alguna cosa a la boca: és el penjoll màgic! Els 
nens criden eufòrics.

—S’ha complert el nostre desig! 

En Max abraça en Rosco ben fort. 

—Rosco, ets un gos genial! Sense tu mai no hauríem trobat el pen-
joll —reconeix la Noa. 

—Avui sí que dormiré tota la nit! —diu en Max molt content. 
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De tornada, a l’escola, les famílies reben els nens amb petons i 
abraçades. La Noa i en Max tenen moltíssimes coses per explicar 
als seus pares. La Noa els presenta en Hassan.

—Ens hem fet molt amics! —exclama la nena. 

—A l’alberg hi havia un gos molt llest, i el menjar era boníssim —hi 
afegeix en Max, que també vol explicar les seves aventures.

—I el meu menjar i el d’en Hassan també eren molt bons —continua 
la Noa.

—Ens han passat un munt d’aventures —diu en Max—. Mama, tenies 
raó, el penjoll és màgic… I l’excursió també ho ha estat!
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