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Vull donar la benvinguda al món a la Noah, 
la princeseta de la meva neboda Evelyn. 

La Noah s’uní a la nostra família el 27 de novembre de 2017.
Et donarem tot l’amor i tot el suport que et calgui

perquè segueixis els teus somnis.
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CAPÍTOL
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—D’això res! —vaig replicar 

sacsejant el cap mentre 

anàvem cap a l’escola—. De debò creus 

que el Casiano Rinaldo és millor que el Teo 

Pessi? Però si el Pessi és el millor del món!

—No vas veure el triplet del Rinaldo 

a l’últim partit? —preguntà la Sònia—. 

Quins tres golassos!

Passa les 
pàgines 

per
veure’m
en acció!
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—I tant que sí! —exclamà la Maia—.  

El primer va ser un llançament de vaselina. 

El segon, una volea des de la cantonada  

de l’àrea. I al tercer, va driblar quasi tots  

els jugadors rivals abans de xutar a porta… 

El Rinaldo és el millor!

La Maia i la Sònia van fer un toca-la.

Com a mínim el Mike estava d’acord  

amb mi:
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—El Rinaldo juga molt bé, però el Pessi 

fa que els seus companys semblin millors, 

i per això és el més gran!

—Tens raó! —vaig somriure—. El Pessi 

dribla, dispara i marca uns gols increïbles, 

però també és millor passador. Sempre 

busca un company que estigui ben 

posicionat per marcar.

—És un gran jugador d’equip — vam dir 

el Mike i jo alhora.
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—En això teniu raó, però segueixo 

pensant que el Rinaldo és el millor —insistí 

la Sònia mentre entràvem a l’aula.

L’entrenador, que també és el nostre 

professor, estava parlant amb un noi nou. 

Li va assenyalar un pupitre 

buit i encara parlaven  

quan el nou   

s’hi va asseure.
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—Ei, Tim –em xiuxiuejà el Mike—, aquest 

noi no s’assembla a…?

—El Ricard! Dels TIGRES! —vaig fer.

El Ricard era un dels millors fitxatges 

dels TIGRES, la selecció local on també 

havíem jugat el Mike i jo*. 

Era molt hàbil amb la pilota, però jo 

el trobava un pèl presumit perquè sempre 

volia lluir-se massa.

Pel que semblava, l’entrenador l’havia 

convidat a entrenar amb els LLEONS. 

Seria genial tenir un jugador tan bo 

al nostre equip, però per alguna raó 

no vaig poder evitar sentir-me una mica 

incòmode…

* Trobaràs aquesta aventura al núm. 2 de la col·lecció MINI TIMMY: Futbol 
de primera.
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