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Una nova aventura

9

—Vaja! —va dir la Rita Miró, quan va mirar 
les boniques formes de les galetes a la safata 
del forn.
 Era una tarda plujosa de diumenge i les 
amigues de la Rita, la Paula Costa i l’Abril 
Pianola, havien anat a casa seva per fer 
galetes. La Paula havia fet les seves en forma 
de cor, l’Abril les havia fet en forma de 
corona, i les de la Rita, l’artista, tenien la 
silueta d’una fada.
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La Vall de l’Unicorn

 —Quant de temps han d’estar al forn?  
—va preguntar la Paula, fent girar una de les 
seves trenes rosses, pensativa—. No vull que 
es cremin! 
 —Quinze minuts —va dir la Rita després 
de consultar el llibre de cuina. 
 —Quinze minuts! —es va lamentar l’Abril 
dramàticament mentre es desplomava en una 
cadira de manera que la seva cabellera negra 
brillant va volar al voltant del seu rostre—. 
Em moro de gana! 
 —Serà un moment —va riure la Rita—. 
Ara posaré l’avisador. 
 La Rita es va aixecar de la taula on havien 
estat treballant i va ensopegar amb la pota de 
la cadira.
 —Ups!—va dir mentre queia a terra. 
 La senyora Miró va entrar a la cuina per 
veure què havia estat aquell soroll. 
 —No us preocupeu, noies —va dir, 

001M-2437.indd   10 12/12/12   8:40



 Una nova aventura

11

mirant les galetes—. Jo les posaré al forn i us 
avisaré quan estiguin fetes. Estic segura que 
seran delicioses. I heu fet unes formes molt 
boniques! Corones i cors, i fins i tot fades. 
Quina imaginació que teniu! 
 Mentre la senyora Miró posava les galetes 
al forn, les tres amigues van intercanviar un 
somriure. Evidentment, la mare de la Rita 
pensava que tenien molta 
imaginació. Ella no havia 
estat mai a Secret  
Kingdom, la  
terra màgica on feia uns 
dies les noies havien 
conegut un veritable 
rei que portava corona i 
havien vist fades i havien 
menjat galetes màgiques 
en forma de cor a la festa 
d’aniversari del rei Fèlix!
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 —Anem a dalt mentre les galetes s’acaben 
de fer —va suggerir l’Abril en veu alta—. 
Podem mirar la Caixa Màgica. Per si de 
cas! —va afegir fluixet mentre pujaven a 
l’habitació de la Rita—. L’has portat, oi, 
Paula? 
 —És clar que sí —va dir la Paula amb un 
somriure. 
 L’habitació de la Rita era gran i lluminosa. 
Hi havia els seus llibres d’art i les eines de 
dibuixar escampades damunt d’un escriptori, 
i les parets, que eren liles, estaven cobertes 
d’imatges de colors molt vius que ella 
mateixa havia pintat.  
 Les noies van seure a l’espai que hi havia 
a sota de la gran finestra, que era on la Rita 
solia pintar. 
 Amb molta cura la Paula va treure la Caixa 
Màgica de la seva bossa i l’hi va donar a 
l’Abril, que va mirar ansiosament el mirall de 
la tapa.
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 A la Rita li va semblar tan bonica com 
el dia que la van trobar. Els costats de la 
caixa eren de fusta delicadament gravada 
amb imatges de criatures màgiques i la tapa 
corbada tenia un mirall envoltat de sis pedres 
verdes brillants. 

 —Vam tenir molta sort de trobar-la al 
mercat de l’escola —va somriure la Paula. 
 —No la vam trobar: ella ens va trobar a 
nosaltres! —li va recordar l’Abril—. La Caixa 
Màgica sabia que érem les úniques que 
podíem ajudar la gent de Secret Kingdom.
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 Secret Kingdom era un lloc increïble 
on vivien un munt de criatures màgiques. 
Però tenia un gran problema. D’ençà que 
els súbdits havien triat el rei Fèlix com a 
governant, la seva repugnant germana, la 
reina Malícia, havia decidit convertir tots els 
habitants del regne en uns miserables com 
ella. Per això havia llançat sis llamps horribles 
contra el regne, i cadascun d’aquests llamps 
contenia un encanteri que podia provocar un 
munt de desgràcies. 
 —Secret Kingdom encara necessita la 
nostra ajuda —va dir la Rita—. Vam 
impedir que el primer llamp de la reina 
Malícia convertís la festa d’aniversari del rei 
Fèlix en un desastre, però només vam trobar 
un dels llamps. La Trixibelle va dir que n’hi 
havia sis. 
 —Espero veure-la aviat, la Trixi —va dir 
la Paula—. Va ser meravellós trobar una 
veritable fada.

La Vall de l’Unicorn
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 —Bé, em sembla que avui no la veurem 
—va dir l’Abril amb tristor mentre deixava 
la Caixa Màgica per estirar-se a la catifa de la 
Rita—. No es veu res al mirall.
 —No, no! —va exclamar la Rita, agafant 
la caixa—. Mireu! 
 El mirall brillava i les paraules que hi van 
aparèixer escrites van començar a surar per 
sobre del fons brillant. 
 —És un enigma! —va dir la Rita abans de 
llegir les paraules del mirall en veu alta:
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El segon llamp el trobareu 
allà on les criatures  
d’una banya veureu. 

La màgia de la reina  
ha de ser desterrada 

abans que una festa sigui arruïnada.

 La Rita va arrugar el front, pensativa. 
 —Criatures amb una banya? —va dir—. Jo 
no sé a vosaltres, però a mi això em fa pensar 
en... 
 —Unicorns! —va esclatar la Paula, amb els 
ulls brillants—. Hi havia unicorns a la festa 
d’aniversari del rei Fèlix! Però, on deuen 
viure? 
 En aquell moment, la Caixa Màgica va 
començar a brillar encara més. A poc a poc 
es va obrir, i una font de llum va sortir 
disparada des del centre, tot aixecant un 
pergamí quadrat. Era el mapa màgic que el 
rei Fèlix els havia donat abans que marxessin 

La Vall de l’Unicorn
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de Secret Kingdom! L’Abril el va obrir amb 
cura. Es veia l’illa en forma de mitja lluna. 
Les tres noies es van amuntegar al voltant del 
mapa.
 —És el palau del rei Fèlix —va dir l’Abril, 
assenyalant l’edifici de color rosa amb 
les seves quatre torres d’or. Les banderes 
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de la part superior de les torres onejaven 
lleugerament, com si la brisa les mogués. 
 La Paula resseguia el mapa per buscar els 
llocs que coneixia. 
 —El Bosc de Flors —va llegir en veu 
alta—. La Badia dels Dofins.
 —Què és això? —va preguntar l’Abril, 
assenyalant una zona boscosa envoltada de 
turons.
 La Rita va mirar el mapa més de prop. 
 —La Vall de l’Unicorn! —va exclamar—. 
Aquí és on la reina deu haver llançat el 
segon llamp! 
 Les tres van mirar la Caixa Màgica, però 
no va passar res. 
 —Què vam fer l’altra vegada? —va 
preguntar la Paula en veu alta.
 —Vam posar les nostres mans damunt de 
les joies, i després, van aparèixer la Trixi i el 
rei Fèlix! —va recordar l’Abril.
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 La Caixa Màgica va començar a brillar una 
altra vegada, i les amigues es van afanyar a 
posar les mans sobre les joies brillants.
 —La resposta a l’enigma és la Vall de 
l’Unicorn! —va xiuxiuejar la Rita. 
 De cop la llum provinent de la caixa va 
brillar amb tanta intensitat que les noies van 
haver de tancar els ulls. 
 Després es va esvair, i tot va quedar quiet i 
en silenci. 
 Les noies van mirar al seu voltant amb 
cautela. 
 —Creieu que ha funcionat? —va 
preguntar l’Abril—. La primera vegada, el rei 
Fèlix i la Trixi van aparèixer a l’armari de la 
Paula. 
 Les tres amigues es van girar per mirar 
l’armari de la Rita. Aleshores, darrere d’elles, 
la tapa del bagul de joguines va començar a 
grinyolar. 
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