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LA LLUM DE LA VERITAT 

 Any 2015, Museu Nacional d’Atacalà. 

Es pot veure perfectament, una ombra negra i prima, que travessa les parets. Les 

càmeres de vigilància no ho enfoquen bé, hi ha molt de fum, però aquest fum no és normal, 

pareix produït intencionadament. Si, el puc mig veure, el reconec. Oh, Déu meu! És en Blake! 

Si, entès, ara telefon!. -Departament de Policia d’Atacalà, digau?. -Senyor, aquí el Museu 

Nacional d’Atacalà, hi ha un robatori a mans de’n Blake! 

El vaig poder veure amb els meus propis ulls, viure aquell moment de manera aterradora. Es 

tractava de’n Blake, el lladre més famós de l’actualitat. Ningú mai l’ha pogut aturar, i molt pocs 

li han vist la cara, com és el meu cas. 

Amics, som en Pedro Valls, detectiu privat, trentena d’anys i fidel a tots els meus contactes. 

Molta gent em coneix per la meva feina, però ni els altres ni jo mateix coneixem el perill que 

aguarda la meva professió. 

Esteia treballant i investigant un altre cas, justament en aquell moment havia de trobar una 

prova en el museu i jo hi era quan va passar tot això. Però vaig trobar molt estrany que en 

Blake se’n dugués una peça de tant poc valor, com és un collar. Quin misteri amaga? 

Maldament  en Pedro estàs investigant un altre cas, es va posar a treballar en aquest, el que ell 

investigava podia esperar. Li apassionaven les intrigues que deixava en Blake perquè els més 

valents el poguessin trobar. Així ho va fer, i va començar pel collar que se’n va endur. Sabia 

que el collar era una de les peces de menys valor, així que va descartar que el pogués vendre. 

Llavors, es va posar a cercar la seva procedència, que com ell suposava, era d’una família noble 

de Rússia que no havia destacat molt en la història. Així doncs, perquè aquest collar? 

No tenia idees, però en aquells moments va pensar que el més correcte seria anar a l’escena 

del robatori. Allà els trossets d’una vitrina de vidre, romputs per en Blake, reflectien la llum des 

d’una finestra, i molt amagat, hi havia un tros d’una pedra del collar. La va collir i la va analitzar 

al laboratori del museu, perquè ell va veure que aquest tros de pedra reflectia la llum de 

manera diferent als altres minerals. La seva sorpresa va ser que les pedres precioses del collar, 

en realitat eren un nou tipus de mineral i reflectien la llum de manera diferent, que com ell va 

veure, i que per això tothom suposava que no tenia valor. És a dir, com que el tipus de mineral 

no existia i ningú, apart d‘ell i d’en Blake, l’havia vist reflectint la llum d’aquella manera, 

tothom va suposar que no tindria valor. Aquest collar podria costar milions de  doblers! Així en 

Pedro va poder veure que en Blake podria tornar milionari. Després, sabent quin era el pla 

d’en Blake, només necessitava trobar-lo i tot s’hauria acabat. 

Les intrigues d’en Blake sempre varen triomfar, i molts varen ser vençuts pels seus misteris. 

Aquest va ser el seu darrer robatori, perquè dies després, el varen trobar mort. Amb el retrat 

robot que en Pedro havia donat a la policia, el varen poder reconèixer just al terra d’un balcó 

d’una casa suposant que tornava a intentar robar. En Blake va aparèixer, però el collar encara 

continua amagat... 


