En Yan Tian s’escapa dels gàngsters i se’n va a
Londres amb l’ajuda de la Diana per trobar els
investigadors Lord Brener i la Ramoneta.

CAPTURATS I RESCATATS
(perquè em dóna la gana)

Podran atrapar els gàngsters amb l’ajuda de la
família Ross, la cuinera Pizza, la Marina, la
Victòria Justin i en Rocky?
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CHAPTER 1
En Yan Tian treballava d’espantaocells en una granja de bambú a l’est de
la Xina. Els amos de la granja eren uns gàngsters molt perillosos que
estaven estafant a tota Xina amb la venda de bambú. Un dia en Yan va
descobrir l’estafa i ho volia escampar; per això, els gàngsters el van tirar al
mar. Al cap d’una setmana de viatjar a través del mar, va arribar a nordamèrica, on el va recollir una índia, la Diana, mentre caçava pel bosc.
La Diana el va curar i el va cuidar durant una setmana. Després van
començar a viatjar per trobar algú que els pogués salvar dels gàngsters. Es
van colar en un vaixell comercial per poder travessar l’oceà Atlàntic per
arribar a Londres, on havien sentit que hi havia uns detectius que anaven
darrere la pista dels gàngsters.
Van arribar a Londres molt cansats i es van desmaiar al mig de la
carretera. Per sort, passaven per allà en Lord Brener i la Ramoneta amb
un Mercedes negre molt luxós. Resulta que eren els detectius que estaven
buscant. Els van recollir mig inconscients del mig del carrer i els van portar
fins a la mansió Ross, que era propietat de les germanes Ross: la
Farabiana, trilionària excèntria, i la Caterina, comtessa que només es
gastava els diners amb la seva germana petita.
Aquella nit, les germanes Ross estaven de celebració: era l’aniversari de la
Farabiana “perquè li donava la gana”. Per això, no només hi estaven
convidats Lord Brener i la Ramoneta, sinó que també hi havia la seva
cosina: la reina Nim Ross, una reina que, a diferència de les seves cosines,
era molt generosa i educada.

La família Ross havia preparat una festa privada molt luxosa: els
plats eren d’or, els coberts de platí tenien diamants incrustats i els
tovallons, de color rosa, eren de seda provinent de la Xina. Tot
això perquè a la Farabiana li “donava la gana” i perquè la Caterina
li permetia. Per sopar hi havia unes pizzes exquisides de caviar i
cava que havia fet la seva xef personal: la Paula, a qui tothom
coneixia pel nom de Pizza.
Al primer brindis, va sonar el timbre: eren en Lord i la Ramoneta
que arribaven tard perquè havien recollit a dos estrangers
inconscients: la Diana i en Yian Tian. Quan els estrangers es van
haver refet, els van explicar la seva història:
en Yan Tian havia treballat en una granja de bambú i no havia
tingut mai cap problema fins que fa tres anys l’amo es va morir i la
granja la van agafar unes persones estranyes que va descobrir que
eren uns gàngsters que traficaven amb droga a dintre del bambú.
Quan ho va descobrir i ho va voler anar a escampar, els gàngsters
el van descobrir i el van sedar i el van llançar al mar. Per sort, va
poder arribar a nord-amèrica, on va trobar la Diana, una índia que
vivia envoltada d’animals al mig del bosc i que el va rescatar
durant un dia de cacera. La Diana el va cuidar durant una setmana
i quan van estar refets van embarcarse en un vaixell de càrrega
fins a Londres per trobar uns detectius que els ajudessin.
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CHAPTER 2
Quan les amfitriones van haver sentit la història, la Farabiana va decidir
que els havien d’ajudar “perquè li donava la gana”. La reina, que amb la
història li havia marxat tot el rímel de tant plorar, va aixecar-se per anar al
tocador a maquillar-se. Al cap d’una estona, la Caterina i la Farabiana, que
també eren molt presumides, van anar-se a maquillar.
Dos minuts després, es va sentir un crit:
-

-

-

Segons els estudis dels últims anys, al cap dels gàngsters li
agrada molt la famosa cantant Victòria Justin. El millor
seria organitzar un concert per poder-los atrapar a tots.
Ho farem perquè em dóna la gana – va respondre la
Farabiana.
No tot gira al teu voltant, Farabiana –va dir la Caterina- ho
hem de fer perquè són els nostres amics!
Pareu-vos de barallar i passem a l’acció!!!!!!! – va dir la
Ramoneta.

EM DÓNA LA GANA!!!!!!!!!!!!!

I va aparèixer corrents la Caterina:
-

La Reina Nim ha estat segrestada i hem trobat una nota:
Us tornarem la reina quan ens entregueu la Diana, en Yan Tian i la
Ramoneta.

Tots es van quedar sorpresos: per què volien la Ramoneta?
-

A mi també em volen – va explicar la Ramoneta- perquè un dia
vaig aconseguir tancar el germà del cap dels gàngsters a la presó.

Lord Brenen va ser el primer de reaccionar:
-

Tinc una amiga, la Marina, que és una universitària superdotada
molt famosa i que va darrera la pista dels gàngsters. La podem
trucar perquè segur que ens ajuda.

Al cap de mitja hora, la Marina va arribar a la mansió Ross i els va explicar
el que sabia:
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CHAPTER 3
Van decidir, doncs, trucar a la cantant i organitzar dos concerts diferents.
El primer concert va servir per poder saber que els gàngsters hi anaven,
però no van fer cap moviment per no aixecar cap sospita.

Big Ben i van tirar la massa des de l’helicòpter. Tots els gàngsters
van quedar-hi atrapats.
El cap, però, va aconseguir escapar-se i segrestar la Diana,
la Ramoneta i en Yan Tian.

Al segon concert, en Yan Tian va sortir a dalt de l’escenari a ballar amb la
Victòria Justin i els gàngsters van intentar segrestar-lo, encara que no van
poder. Això va servir als investigadors per veure’ls la cara i començar la
persecució.
Els gàngsters van agafar la seva furgoneta groga i van anar corrents cap al
Big Ben. Mentrestant, les germanes Ross van pujar a la seva limusina i la
Ramoneta, la Diana, en Yan Tian i el Lord van agafar el nou cotxe del
detectiu: un Porsche. La Victòria Justin i la Marina van agafar el seu
Ferrari.
Quan tots els investigadors van haver arribat al Big Ben, van entrar a la
torre, van pujar fins al campanar i van rescatar la Reina de les cordes que
la lligaven. El que no s’esperaven era que els gàngsters els havien
preparat una trampa per agafar-los i ara estaven tancats a dins el
campanar.
Per sort, la Pizza, que s’havia quedat preparant el sopar, ho havia sentit
tot a través dels transistors que portaven tots i va avisar a en Rocky, un
seu amic general de l’exèrcit americà.
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CHAPTER 4
La Caterina va dir:
-

Tornem tots a la mansió Ross i sopem pizza mentre pensem un
pla per rescar-los.

Quan van arribar, la Pizza tenia preparat el sopar d’abans i mentre
menjaven la Marina els va explicar què sabia:
-

-

Segons uns altres estudis, he descobert on viu el cap dels
gàngsters. La meva idea és que podem fer que en Rocky es faci el
mort i quan el gàngster el vulgui agafar tots sortim i l’atrapem.
Jo t’acompanyaré a vigilar, Marina –va dir Lord Brener.
Doncs nosaltres esperarem el vostre senyal – va dir la Caterina
No us vull esperar perquè no em dóna la gana – va replicar la
Farabina
O et comportes bé o no tindràs el teu regal – va renyar-la la Reina.

CHAPTER 5
Per celebrar la victòria, la família Ross va decidir organitzar una
festa:
-

Podeu venir al meu castell a celebrar-ho –va dir la Reina
Nim.
I menjarem pizza perquè em dóna la gana – va dir la
Farabina
Sí... com tu vulguis – van dir tots junts!

La festa va anar acompanyada d’un fantàstic concert de la Victòria
Justin i tothom va estar molt feliç i molt content.

Així doncs, en Rocky es va preparar i es va tirar sang de conill per sobre
per fer veure que estava ferit. Després se’n va anar a davant de la casa del
cap dels gàngsters i s’hi va estirar.
Al cap d’un moment, va aparèixer i en Lord i la Marina van enviar un
senyal a tots els altres. A l’acte van aparèixer i els van ajudar a capturar el
cap del gàngster i a rescatar la Diana, en Yan Tian i la Ramoneta.
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