
Cosins SA és la millor agència  
de detectius del món, però et necessiten!

L’enigma del pont
del Naranjo

María Menéndez-Ponte
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Il·lustracions 
de Claudia Ranucci

Busca pistes per tot arreu, 

al cel, a l’aigua,

i entre les pedres!

Aprèn a muntar 

a cavall. 

No te’n refiïs del que veus.  La vista et pot enganyar. 

Si vols ser un bon detectiu, segueix els passos següents:

1
9
2
3
3
9

Recopila pistes, aprèn trucs,  
construeix els teus propis invents  

i resol el misteri!

2

Prepara’t per enfrontar-teal que faci falta: un lladre de bens, o una secta diabòlica! 
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Al Fernando Mariño González,  
un petit aventurer que,  

d’aquí a uns quants anys,  
podrà viure les aventures  

 de COSINS, SA.
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És el científic del grup, i sempre  
està inventant alguna cosa!  
Li encanta reciclar andròmines  
i fabricar objectes. És molt intel·ligent, 
però una mica despistat.  
Té 13 anys, és el cosí més gran! 

Té 12 anys. És molt responsable  
i protectora amb el seu germà i amb 
els cosins, es fixa en tot i té una oïda 
ultrasònica. Té un do pels animals  
i sempre està fent fotos. 

Verónica

Pablo

Per fi ha arribat l’estiu! El Pablo, la Verónica, el 
Javier, el Diego i la Natalia tenen molts dies plens 
de sol, piscina, passejades i excursions pel bosc per 
davant. Els cinc cosins passen les vacances en una 
finca prop de Martín Muñoz de las Posadas, un poble 
molt tranquil...

Tranquil? Això és el que ells es pensen. Aviat arri
baran els misteris i les aventures per als Cosins, SA. 
La millor agència de detectius del món! 
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És el científic del grup, i sempre  
està inventant alguna cosa!  
Li encanta reciclar andròmines  
i fabricar objectes. És molt intel·ligent, 
però una mica despistat.  
Té 13 anys, és el cosí més gran! 

Diego

JaVier

natalia

Jazz

Aquest petit yorkshire  
acompanya els cosins a totes  
les aventures. Salta, juga  
al futbol i es banya a la piscina.  
El seu olfacte és essencial  
a l’hora de resoldre els casos. 

Té 11 anys i moltes ganes  
de passar-ho bé, per això parla 
amb tothom i sempre fa bromes. 
Quan sigui gran vol tenir  
un negoci que el faci guanyar 
molts diners i ser molt feliç. És molt intel·ligent i empàtic,  

té molta facilitat per fer amics  
i, amb 10 anys, ja és un expert  
en història i civilitzacions antigues. 

Té 9 anys i és la petita del grup.  

Sempre riu, i és reservada  
i una mica poruga.  
És una apassionada de les plantes:  

les busca, les identifica, i després  

en fa beuratges que fa tastar  
als seus cosins, si la deixen! 
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7

L’excursió en canoa ·1

Per fi havia arribat setmana santa! El Pablo, la Ve
rónica, el Javier, el Diego i la Natalia acabaven d’arri
 bar a la finca de Martín Muñoz de las Posadas, pre
parats per passar unes vacances emocionants. Els 
cinc cosins no havien pogut oblidar el misteri de la 
casa embruixada que havien resolt l’estiu anterior 
i venien amb ganes de viure una altra aventura. Ja 
tenien ganes de tornar a fer de detectius.

El primer dia tenien prevista una excursió amb 
canoa pel riu, que, com que havia plogut molt a l’hi
vern, baixava molt ple.

Feia un matí esplèndid.
El sol brillava amb ganes de demostrar a tothom 

que era el rei del cel. I el camp semblava acabat de 
pintar per un artista impressionista, amb una àmplia 
gamma de tonalitats.

Els cosins anaven feliços dalt del tot terreny, xer
rant pels descosits. Sempre tenien un munt d’anèc
dotes i de coses per explicarse. Les seves veus vo
leiaven d’un tema a l’altre com els borinots que van 
de flor en flor.
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8 9

Amb tanta xerrameca, el trajecte se’ls va fer cur
tíssim.

No van adonarse que havien arribat al pont 
del Naranjo fins que la Julia va parar el motor del 
cotxe.

Tots van baixarne de seguida i van començar a 
baixar la canoa de la baca.

La Verónica contemplava embadalida la gran quan
titat d’herba que hi havia crescut des de l’últim cop 
i l’explosió de colors del camp.

El pendent per on havien de baixar cap al riu era 
una catifa espectacular de roselles i narcisos.

I el del davant estava tot esquitxat de floretes 
malves.

Semblava que volguessin competir en bellesa, els 
dos pendents.

–Ai, tot això és molt bonic! Quantes flors! –es va 
entusiasmar la Natalia–. Em deixeu...?

–Noooo! –va saltar el Javi.
–Però si no saps què volia dir! –va protestar ella.
–Recollir flors i plantes per al teu herbari? –van 

dir amb sorna tots els cosins.
–«La Herbes» ha trobat el seu paradís –va decla

rar el Javier.
–Que dolents que sou! –els va renyar ella.
–No els facis cas, Natalia, que aquesta tarda vin

drem tu i jo amb bici a recollir tantes flors i plantes 
com vulguis –li va assegurar la Julia.

–Jo també vindré –s’hi va afegir la Verónica.
A mesura que baixaven el pendent amb la canoa 

a coll, les veus els anaven quedant tapades pel mur
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8 9

muri de l’aigua, que creixia per moments fins a em
mudir la resta de sons.

–Quina passada, com ha crescut des del darrer 
cop! Com mola! –va exclamar el Diego quan va con
templar de prop la força amb què les aigües baixa
ven arremolinades i es precipitaven en una cascada 
ferotge a través dels arcs del pont del Naranjo.

–Ha plogut tant, aquest hivern, que no m’estranya 
gens. Ja podeu anar amb compte –els va advertir 
la Julia–. Hi ha zones en què el riu s’ha desbordat 
i ha convertit la pollancreda en un pantà.

–No pateixis, mare, que no ens passarà res –la va 
tranquil·litzar la Verónica–. Si ja saps que no hi 
ha cap perill.

–Segur que hi cabeu tots? –va preguntar ella, cal
culant mentalment si hi hauria prou espai a la canoa 
per a tanta canalla.

–Sí, una mica estrets, però hi cabem –li va res
pondre el Diego–. Ho hem provat a casa.

La Verónica va indicar als seus cosins el lloc on 
posar l’embarcació.

–Que no baixarem per les cascades? –va pregun
tar el Javier, decebut.

–No ho podem fer, Javi. És molt perillós: hi ha mol
tes roques i remolins –el va advertir sa cosina–. No 
veus amb quina força baixa l’aigua i la pujada que fa?

–Però més endavant hi ha alguns ràpids molt di
vertits –va dir el Diego per consolarla.

La Julia va aguantar la canoa fins que fins que 
tots van ser dalt i després la va empènyer cap al 
centre del riu.
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ILUSTRACIÓN LIBRE

–Us vindré a buscar al pantà d’aquí a una hora.
–Moltes gràcies, mare –va respondre la Verónica, 

submergint la pala a l’aigua i remant amb molt d’es
forç per adreçar la proa.

Es notava l’excés de pes. Fins aleshores no hi ha
vien pujat mai més de tres persones.
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Ara bé, un cop encarrilada l’embarcació, la Veró
nica va girarse cap a sa mare per dirli adéu amb 
la mà dreta.

Li va sorprendre veure un noi molt ros, una mica 
més gran que el Pablo, assegut en una de les roques 
de la cascada. Pescava amb una habilitat increïble, 
com si hagués passat moltes hores en aquell indret.
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«És estrany!» va pensar. Feia un moment no hi era 
i tampoc no l’havien vist baixar. Com havia apare
gut, tan de sobte?

Però el que encara li va semblar més estrany és 
que, després d’enfonsar el rem dins l’aigua un parell 
de vegades, al mateix temps que el Pablo, va tornar 
a girarse per mirarlo i va descobrir que ja no hi era.

–Heu vist el noi que pescava al costat de la cas
cada? –va preguntar als seus cosins.

–Quin noi? – va dir el Pablo, estranyat.
Els altres també van dir que no l’havien vist.
La Verónica es va empipar encara més.
–Us juro que fa un moment hi havia un noi ros 

pescant en aquella roca –la va assenyalar–. Però 
quan he tornat a mirar, havia desaparegut. No pot 
ser que s’hagi esfumat tan de pressa, llevat que si
gui un transformista.

–I si és un altre fantasma, com el de la casa em
bruixada? –Se’n va riure el Pablo–. Hi passen coses 
molt rares, en aquest poble.

–Ai, calla, que prou que en vam tenir amb l’aven
tura de l’estiu passat –va dir la Natalia.

–N’estàs segura que era un noi? –va desconfiar el 
Javier–. Potser ha estat un miratge i prou.

–Sí, apa, ara estic boja i veig visions! –es va ofen
dre la Verónica.

–Ves a saber si era el Jonás, que ha sabut que eres 
aquí i ha vingut a espiarte –se’n va burlar el seu 
cosí.

–Ja n’hi prou, eh? Mira que ets pesadet, amb aquest 
tema, Javi. A més, el Jonás té els cabells castanys, 
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espavilat. Quina ràbia, no he portat el mòbil! Però és 
que tenia por que se’m mullés.

Sense avisarlos ni badar boca, el Pablo va fer pa
lanca amb el rem per virar la canoa fins a situarla 
davant del pont.

–Què fas, Pablo? Que no veus que anem cap en
rere? –el va renyar son germà.

Ell, però, va limitarse a observar la roca que ha
via assenyalat sa cosina.

Anava inclinant el cap i mig aclucava els ulls. En 
acabat va tornar a virar la canoa per posarla de 
cara al corrent.

–Tal com hi toca el sol, podria haver estat una il·lu
sió òptica –va decidir–. Però podem anarhi a buscar 
petjades o alguna pista que ens indiqui si hi ha pas
sat algú fa poc.

–M’hi apunto! –es va oferir el Javier de bon grat.
–I jo! Estic segura que no m’ho he imaginat –va 

afegir la Verónica, convençuda del que havia vist.
Al Diego també li hauria agradat anarhi, però 

algú s’havia de quedar per vigilar la canoa i acom
panyar la Natalia, la més petita de tots.

La Verónica i el Pablo van remar cap a la riba 
i, en un lloc resguardat, el Javier va aconseguir 
aferrarse a les branques d’un arbre per evitar que 
el corrent els continués impulsant riu avall.

El primer a saltar a terra va ser el Pablo, que va 
aguantar la canoa fins que el va substituir el Diego.

Tot seguit ho van fer la Verónica i el Javier.
–No trigueu! –els va exhortar la Verónica, que en 

el fons tenia una mica de por.

192339_libro_001-296_inter   13 8/4/19   10:07



14

192339_libro_001-296_inter   14 8/4/19   10:07



14

Veus algun senyal que indiqui que en aquest lloc  
hi ha hagut algú no fa gaire? O potser ha estat  
una il·lusió òptica de la Verónica?
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