
No sé ben bé si aquesta carta arribarà al seu destí o quedarà pel camí però bé, em                  
presento: 
 
Sóc la Sofía la espia, tal i com diu el meu nom, soc espia. Pot ser heu vist moltes pel·lícules                    
d’espionatge però aquest cop és veritat. 
 
Segur que esteu pensant que no soc molt bona espia si us ho estic explicant, i teniu raó, si                   
no us necessités de veritat no us ho faria saber. 
 
A l’última missió que vaig fer, vaig notar que algú estava sentint la meva presència i un dia,                  
em vaig despertar en un espai tancat. No se encara qui em té aquí atrapada, pot ser està                  
relacionat amb quelcom cas que porto o pot ser només m’utilitzen per extreure’m informació              
valuosa. 
 
Us preguntareu també que cóm és que acudeixo a vosaltres en comptes de als meus               
superiors i la resposta és ben senzilla: Les cambres de la Agència d’Espionatge Secret              
(AES) tenen uns codis molt difícils d’esbrinar i que fan que sigui molt difícil que els hi arribi                  
informació externa, ja que és un espai ultra-protegit. En canvi. si us escric a vosaltres, ningú                
dels meus captaires podrà arribar a imaginar-se que he hackejat el sistema de la calefacció i                
que ho utilitzo, amb tècniques molt avançades per escriure i dirigir-me a un grup d’esplai. 
 
Porto força temps tancada aquí, em passen menjar per un foradet i també tinc el lavabo per                 
quan el necessito. Durant aquest temps he anat volent contactar amb vosaltres poc a poc i                
avui és el primer dia que m’he atrevit a parlar-vos directament. 
 
Suposo que us van arribar unes proves que vaig enviar fa aproximadament un mes amb tot                
un seguit de proves i un mapa del vostre barri. Com van anar?  
 
Com ja us podeu imaginar, necessito la vostra ajuda per poder sortir d’aquí, però primer us                
he de preparar bé per a que aquesta missió sigui un èxit. Per aquest motiu vull començar la                  
vostra preparació explicant-vos què són els objectes d’espies. Aquests objectes són estris            
que utilitzem els professionals de l’espionatge per facilitar-nos la realització de les missions.             
En el meu cas, tinc diversos estris, però hi ha un en especial que m’encanta. El rellotge                 
làser. Ja, ho sé, aquest objecte és molt típic, però molt útil i m'ha salvat de moltes                 
circumstàncies perilloses. 
El que m’agradaria que féssiu es pensar quin estri creieu que és el més important i perquè.                 
El podeu dibuixar o si esteu molt creatius i inspirats el podeu construir. 
 
Confio en els vostres monitors perquè us facin arribar aquest missatge. Us escriuré aviat. 
 

Cordialment Sofia l'espia. 
 
 
 
 


