.1.
La llibreria Tunga està d’enhorabona: la seva
propietària, Maria de la Pàgina Tunga, més coneguda
per Gina, inaugura ben a prop una altra llibreria: la
Petitunga.
La Petitunga és, com el seu nom indica, per a petits i
petita de mida, tot i que el poc espai de què disposa
està molt ben aprofitat: els llibres atapeeixen
prestatges, taules i, fins i tot, pengen del sostre, però
no hi ha perill que piquin al cap de ningú, perquè
tothom qui hi entri haurà de ser per força de talla
baixa.

.6.
La Gina, després de llegir el seu nom sencer, vull dir,
la pàgina sencera, ha passat de l’ensurt a l’admiració.
Tanmateix, abans de fer res, decideix anar a la
Petitunga, a veure què en pensen els llibres infantils.
—Què puc fer, amics llibres, per tirar endavant la
Petitunga sense que la Tunga se’n ressenti?
Aleshores, no un sinó quatre volums cauen del sostre
tot fent un gran terrabastall i de ben poc no colpegen
el cap de la llibretera, que torna a espantar-se de
valent. Malgrat tot, s’afanya a examinar els quatre
llibres.

. 15 .
La Gina no se’n sap avenir de la sorpresa, però,
tossuda de mena, torna a guaitar l’ordinador per si de
cas i... Al·leluia!, ara sí que té un missatge nou:
“Benvolguda llibretera Maria de la Pàgina,
Sento molt comunicar-li que la bruixa Ombra no pot
ajudar-la de moment perquè ella mateixa està partida
en dues i cap de les meitats no vol tornar a ser
bruixa: la part de dalt, que és la més assenyada, s’ha
ficat en un llibre i és un fantasma dels de llençol, i la
part de baix, que és la més inquieta, s’ha enganxat a
una ballarina de les de tutú i està de gira pel Japó.
Cordialment,
Dora (diminutiu de Maria de l’Aspiradora, germana de
la bruixa Maria de l’Escombra que et parteix... partia
en dos).”

. 18 .
Per cert, n’hi ha un que mai de la vida es deixarà
despenjar; aquest serà l’autèntic llibre màgic de la
Petitunga, i encara us en diré més: el seu
protagonista és un fantasma, o, tal vegada, una
bruixa...

