Wendy ataca
d’Andreu Martín
Wendy Aguilar és una mossa d’esquadra ja coneguda per ajudar a resoldre casos
de gran importància. Una nit, poc abans de Nadal, Wendy i el seu company Roger
estaven patrullant quan troben una dona cridant que el seu home la volia matar. Wendy i
Roger porten al matrimoni a comissaria per a prendre-li les dades personals De camí a
la comissaria la dona li conta a Wendy que abans, ja s’havia casat amb un altre
maltractador, al que li deien Adolf Borgunyà.
Als pocs dies d’imposar una denúncia per maltractament de gènere sense cap
resultat, el tema queda oblidat y Wendy arriba a la comissaria on l’estava esperant Mon,
una xiqueta de 9 anys que viu en un centre d’acollida. Mon intenta convéncer Wendy
per a poder passar els Nadals amb ella, ja que són bones amigues.
Després d’uns dies amb Mon revolucionant la casa de Wendy, i als seus pares que
també vivien a la casa, arriba la notícia de que han trobat els cossos morts d’ Isabel
Portolés Sil al seu pis i el del seu home Manel Zambrano Escuder, davant del portal
d’aquella finca. La primera hipòtesi de la Policia Científica va ser que Zambrano havia
matat la seua dona i després s’havia suïcidat tirant-se per la finestra, però, Wendy sols
pensava en un nom: Adolf Borgunyà, l’ex marit d’ Isabel Portolés.
Els mossos d’esquadra ja no podien fer res pel cas, ja que tots creien que l’assassí
va ser Zambrano i estava mort, així que Wendy, va aprofitar la seua setmana lliure per
a investigar. Després de molts interrogatoris i amb l’ajuda de Mon per a entrar a la casa
de Borgunyà, Wendy va aconseguir saber tot el que va passar aquella nit, i, estava
segura de que l’assassí va ser Borgunyà.
Però la sort no jugava en l’equip de Wendy, ja que en eixir de casa de Borgunyà,
de sobte, es creuaren amb ell. Wendy no li donà importància perquè Borgunyà ni sabia
qui era Wendy ni que estava investigant sobre ell.
El cas no avançava, ja que sols Campos, un company de treball de Wendy,
confiava en el que Wendy havia investigat sobre el cas.
Un dia, Roger y Wendy tenen un incident en un centre comercial, que acaba amb
el suïcidi del responsable de l’incident, un rus borratxo armat amb una pistola. Sols
poques hores després va ocórrer l’inevitable, Borgunyà va reconèixer Wendy en una
foto del diari, i va recordar aquella creuada de mirades.
En aquell moment, instants després de descobrir que Wendy era policia, sols tenia
un pensament en el cap, matar-la, ja que Wendy sabia com fer que acabara a la presó.
Borgunyà va a buscar a Rodya, un traficant capaç d’aconseguir tot el que li
demanes. Borgunyà buscava un rifle potent, per a matar a Wendy amb un tir potent, i
precís, però abans, vol avisar Wendy amb una trampa.

Una nit, mentre Wendy i Roger patrullen el barri dels ``okupes´´, troben a un
Coreà borratxo anomenat Kim. Es van oferir a portar Kim a la comissaria. El que no
sabien, era que Kim era el parany de Borgonyà, ja que una vegada dins del cotxe de
policia per anar cap a la comissària, Kim amagaria droga al cotxe per a incriminar
Wendy.
Després d’aclarir l’assumpte de la cocaïna al cotxe, Campos va decidir investigar i
intentar localitzar a Rodya, després d’algunes investigacions, al final troben a Rodya
mort al seu pis. Campos sospita cada vegada més sobre la relació entre Rodya i
Borgunyà.
El dia després de la nit dels Reis Mags, Wendy i Roger estaven patrullant quan de
sobte van rebre una trucada dient que hi havia hagut un assassinat i que havien d’anar a
``La Casa dels Esperits´´.
Una vegada allí, no troben a ningú, però, Borgonyà estava muntant ja el rifle per
matar Wendy. Era el dia; Wendy anava a morir el dia després de Reis.
Quan Borgunyà va disparar l’arma dirigida a acabar amb la vida de Wendy,
Wendy va entropessar, gràcies a un colp de sort, la bala no havia acabat amb la seua
vida. Boruonyà sols pensa en escapar amb el seu cotxe, mentre Wendy i Roger es
dirigien a arrestar-lo. Finalment, després d’un xoc entre els dos vehicles, el de Wendy, i
el de Borgunyà, Wendy desperta a l’hospital amb múltiples colps, junt a Mon, i els seus
pares, amb la satisfacció d’haver resolt el cas, de l’assassinat doble comés per Adolf
Borgunyà.

Opinió personal
Aquest llibre m’ha agradat bastant, llevat d’algunes coses com el saber quasi des de
del principi que l’assassí es Borgunyà. A algunes persones (entre les quals m’incloc) els
agraden les històries amb misteris des de la primera fins l’última pàgina. M’agraden
molt les novel·les de misteri i les policíaques, i, aquesta història de la intrèpida Wendy
Aguilar no deixa res que desitjar, ja que els misteris acaben resolts, amb explicació del
``modus operandis´´ de l’assassí. També m’ha agradat que tot no gira entorn a Wendy i
no tot es conta des del punt de vista de Wendy, com així ho demostra la investigació de
Campos sobre la cocaïna del cotxe.
D’altra banda, també he trobat en falta descripcions dels personatges, el dir com són
en uns pocs paràgrafs, encara que alguns aspectes es mostren al llarg del llibre.
Finalment, no m’ha agradat el fet d’haver de llegir aquest llibre com a un llibre per a
classe, ja que és un llibre molt bo i la majoria de la gent l’ha llegit amb presses i no ha
captat bé els missatges del llibre, entre els quals es troba una crítica al maltractament de
gènere. També idealitza un poc el treball de la policia. Acabaré recomanant aquest
llibre ja que és un llibre que pot agradar a qualsevol persona, pels diversos temes que
tracta, com l’amor, la violència entre els diferents gèneres, la història d’una xiqueta
problemàtica i marginal, i una lluita entre la ment assassina de Borgunyà i la ment
astuta i justiciera de l’agent Wendy Aguilar.
Vicent Salvador de 3r d’ESO.

