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L’arribada de l’home misteriós

L’home misteriós va arribar amb tren a Iping,
un poble petit del comtat de Sussex, 
situat al sud d’Anglaterra.

Era el 9 de febrer
i bufava un vent fort i fred.
Sobre el poble queia l’última gran nevada de l’any.

Aquell home misteriós duia un maletí
i anava tapat de cap a peus. 
Vestia un abric negre, gruixut i llarg.
A més, portava guants, bufanda,
ulleres fosques i barret.
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De la cara només se li veia la punta del nas,
que era d’un color rosa brillant.

Va caminar fins al centre del poble
i va entrar a l’hostal Coach and Horses. 
Tenia la roba molla per la neu
i tremolava de fred.

—Vull una habitació i un foc per escalfar-me
–va dir a l’hostalera, la senyora Hall.

Va discutir el preu amb l’hostalera,
a qui va pagar una setmana per endavant.
La dona va encendre el foc del menjador
i, després, el va deixar sol i se’n va anar 
a preparar el dinar.

Quan la senyora Hall va tornar amb el dinar,
aquell home encara era davant del foc.
Estava dret, en silenci
i amb les mans a l’esquena.
El més estrany era que encara duia la roba molla.
Fins i tot l’abric, la bufanda i el barret.

La senyora Hall li va oferir:

—Si vol, doni’m l’abric i el barret.
Els posaré a eixugar a la cuina.

Un hostal és un 
establiment amb 
habitacions que 
es poden llogar 
per dormir-hi, 
com un hotel.
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~ L’Home Invisible ~

—No. Prefereixo dur-los posats
–va respondre l’home misteriós.

—Molt bé, senyor.
La seva habitació estarà llesta de seguida.
Aquí li deixo el dinar –va dir l’hostalera.

—Gràcies –va respondre ell sense girar-se.

La dona va sortir del menjador.
Pensava que aquell home era ben estrany; 
no li agradava.
Però no tenia gaires clients a l’hivern
i aquell hoste havia pagat per endavant.

Quan va arribar a la cuina,
la senyora Hall va veure 
que s’havia deixat la mostassa,
de manera que la va agafar 
i va tornar al menjador.
Va trucar a la porta i va entrar.

L’home era assegut a taula.
Per menjar, s’havia tret l’abric i el barret,
que ara s’estaven eixugant davant del foc.
Aleshores, ella li va preguntar:

—Puc endur-me la roba per eixugar-la?

Un hoste és una 
persona que lloga 
una habitació 
en un hostal, un 
hotel o una casa.
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—Només l’abric, deixi aquí el barret
–va contestar l’home misteriós.

La senyora Hall va veure que, quan parlava,
l’home es tapava la boca amb un tovalló.
Però el que més la va espantar 
va ser la resta de la cara:
estava tota coberta de benes blanques!

Tampoc no li va veure els ulls, ja que 
encara duia aquelles ulleres grosses i negres.

L’hostalera va sortir del menjador amb l’abric.
Encara tremolava de por pel que havia vist.
«Pobre home! Segur que ha tingut un accident.
O potser l’han operat...
Ah, és clar! Per això porta el cap embenat!
I es tapa la boca perquè no li vegi les ferides!»,
va pensar la bona dona.

Quan la senyora Hall va anar a desparar taula,
va trobar l’home assegut d’esquena a ella.
Havia abaixat les persianes
i fumava tapant-se la boca amb el tovalló.

—El meu equipatge és a l’estació.
Busqui algú que me’l porti com més aviat millor.
I, ara, deixi’m sol –li va ordenar.

Una bena és una 
tira de tela que 
s’utilitza per tapar 
una ferida o per 
embolicar una 
part del cos on 
ens hem fet mal 
(per exemple, un 
turmell que ens 
hem torçat).
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