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9

—M’agradaria que no tinguéssim tants 
deures —va dir la Rita Miró quan sortia  
de l’escola per anar-se’n cap a casa amb les 
seves amigues. 
 —He d’escriure una redacció per a la 
classe d’anglès i no sé per on començar!
 —Per què no anem a casa meva a fer els 
deures? —va suggerir l’Abril—. Podem posar 

Un missatge del 
Regne Secret
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una mica de música i fer la feina juntes.
 —Bona idea —va coincidir la Paula 
mentre s’agafava de bracet amb l’Abril i la 
Rita—. Fins i tot la feina pot ser divertida 
quan la fas amb les amigues.
 —Jo no diria tant —va somriure la Rita 
mentre els ulls verds li brillaven—. Però 
sempre serà millor que fer la feina sola.
 Tot rient van anar cap a casa de l’Abril i quan 
hi van arribar van entrar directament a la cuina. 
Al damunt de la taula hi havia un gran paquet 
de galetes de xocolata i una nota. L’Abril va 
agafar la nota i la va llegir en veu alta:

Hola Abril, estic segura que la 
Rita i la Paula han vingut amb 

tu. Comparteix les galetes amb elles! 
També hi ha una mica de llimonada 

a la nevera.
Ens veiem a les cinc. Mama.

L’Illa dels Nuvols´
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 —La teva mare és tan agradable! —va dir 
la Paula.
 L’Abril va somriure. 
 —Em pregunto que li ha fet pensar que 
avui vindríeu amb mi.
 —Sí, qualsevol diria que ens passem tot el 
dia juntes —va fer broma la Rita.
 La Paula va riure. Ella, l’Abril i la Rita 
vivien en un petit poble anomenat Valldolça, 
i anaven a la mateixa escola. Eren amigues 
des de petites, i es passaven mitja vida les 
unes a casa de les altres. Per això a casa de les 
amigues s’hi trobaven tan bé!
 L’Abril va obrir la nevera i en va treure 
una gran gerra de llimonada mentre la Paula 
agafava tres gots i un plat. 
 —Va, anem a fer els deures —va dir l’Abril, 
posant-ho tot en una safata i pujant cap a 
l’habitació—. Després ja farem alguna cosa 
divertida. 

001M-2439.indd   11 15/03/13   11:26



12

 —Ei, tens la Caixa Màgica al teu tocador! 
—va exclamar la Rita quan van entrar a 
l’habitació de l’Abril, que era bastant petita 
però estava molt ben decorada. Les parets 
eren d’un color rosa càlid i bonic, i del 
sostre en penjava una tela vaporosa de color 
vermell que tapava el llit.

 —No m’agradaria perdre’m cap missatge 
de Secret Kingdom! —va dir l’Abril. 

L’Illa dels Nuvols´
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 Totes tres van mirar la bonica caixa de 
fusta amb els seus gravats de fades i unicorns 
i amb el mirall a la tapa guarnida amb sis 
pedres de color verd. Semblava un joier, però 
era molt més que això.
 —La darrera vegada que me’n vaig fer 
càrrec vaig dormir amb la caixa sota el coixí! 
—va dir la Rita, rient.
 Les tres noies havien trobat la Caixa 
Màgica al mercat de l’escola. Va aparèixer 
misteriosament davant seu. I després van 
saber que pertanyia al rei Fèlix, el governant 
de Secret Kingdom.
 Secret Kingdom era un món màgic  
que ningú sabia que existia —ningú,  
tret de l’Abril, la Paula i la Rita!  
Era una illa molt bonica amb forma  
de mitja lluna on les sirenes, els  
unicorns, els follets i els elfs vivien tots  
junts i feliços.

Un missatge del Regne Secret
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 Però el Regne estava amenaçat per un gran 
perill. 
 La reina Malícia, l’horrible germana del  
rei, estava molt empipada perquè els habitants 
del Regne Secret havien triat el rei Fèlix i 
no a ella com a governant. Per això havia 
escampat sis llamps horribles pel Regne amb 
la intenció de causar tota mena de desgràcies. 
La Paula, l’Abril i la Rita ja n’havien trobat 
dos i n’havien trencat els desagradables 
maleficis. 
 —M’agradaria tornar a Secret Kingdom  
—va sospirar la Rita. 
 —A mi també —va coincidir l’Abril, 
traient els llibres de la motxilla i posant-los a 
sobre de la catifa. Després es va fer passar els 
cabells llargs i foscos darrere de les orelles—. 
Som-hi, acabem els deures —va dir mentre 
agafava una galeta de xocolata. 
 La Rita va treure el llibre de llengua i va 

L’Illa dels Nuvols´

001M-2439.indd   14 15/03/13   11:26



començar a mastegar el llapis. Es mirava 
l’habitació per veure si trobava una idea per a 
la redacció que havia d’escriure quan alguna 
cosa li va cridar l’atenció. 
 —Em fa l’efecte que avui no farem els 
deures! —va cridar amb alegria—. La Caixa 
Màgica brilla! 
 Les noies es van aixecar per mirar-s’ho.  
Es van posar al voltant de la caixa i, sorpreses, 
van veure que, una lletra rere l’altra, les 

Un missatge del Regne Secret
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paraules es començaven a formar al mirall 
màgic.
 —Em pregunto quina desgràcia deu estar 
preparant ara mateix la reina Malícia —va 
dir l’Abril, tremolant, mentre pensava en 
l’horrorosa reina i els seus malvats plans per 

L’Illa dels Nuvols´
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aconseguir que tots els habitants del Regne 
fossin tan miserables com ella.
 —Haurem de resoldre l’enigma per tal 
d’esbrinar-ho —va dir la Paula mentre 
estudiava les paraules del mirall. Després, a 
poc a poc, les va llegir en veu alta:

Hi ha un nou llamp molt per  
sobre de la terra

en una flotant, esponjosa  
i blanca serra.

Necessitem que ens torneu a ajudar
i per això haureu de tornar a volar.

 L’Abril va escriure ràpidament l’enigma 
abans que les paraules desapareguessin del 
mirall. 
 —Què vol dir? —va preguntar. 
 La Rita es va quedar perplexa. 
 —Una serra flotant ha de ser una illa. 

Un missatge del Regne Secret
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 —Mirem el mapa —va dir l’Abril—. 
Potser la trobarem. 
 Com si les hagués sentit, la Caixa Màgica 
es va obrir tot mostrant els sis compartiments 
de l’interior. Només hi havia dos espais, un 
per a un mapa de Secret Kingdom que el 
rei Fèlix els havia donat després de la seva 
primera visita, i l’altre per a una petita banya 
platejada d’unicorn. Era petita, però amb un 
poder enorme. Qui la tenia podia parlar amb 
els animals i entendre’ls!
 La Paula en va treure el mapa amb cura i el 
va desplegar al terra 
de l’habitació 
de l’Abril. 
Les tres 
noies van 
seure 
al seu 
voltant, 

L’Illa dels Nuvols´

001M-2439.indd   18 15/03/13   11:26



19

entusiasmades. Hi havia unes illes petites a 
l’Escull de les Sirenes i un parell més a la vora 
de la Platja de Purpurina. Totes les illes es 
movien màgicament en el mapa, com el mar 
aiguamarina que onejava amunt i avall, però 
cap d’elles no semblava blanca ni esponjosa.
 —No és aquí —va dir la Paula amb 
ansietat.
 —Però hi ha de ser! —va exclamar la 
Rita—. Hem de resoldre l’endevinalla per 
poder anar a Secret Kingdom i trobar el 
llamp abans que passi cap desgràcia!
 L’Abril es va posar dreta i es va començar a 
passejar per l’habitació amb una expressió de 
preocupació a la cara.
 —Tornem a llegir l’enigma —va suggerir 
la Paula—. Se’ns escapa alguna cosa.
 —Una flotant, esponjosa i blanca serra. 
 —Bé, aquestes illes no són blanques ni 
esponjoses.

Un missatge del Regne Secret

001M-2439.indd   19 15/03/13   11:26



20

 —Molt per sobre de la Terra... —va pensar 
l’Abril. 
 Aleshores va mirar el mapa i va riure. La 
Paula i la Rita seguien mirant la part inferior 
del mapa, remirant cada centímetre de mar. 
Però l’Abril s’havia adonat d’una cosa.  
 —No hauríem de buscar al mar! —va 
exclamar—. Hauríem de buscar al cel!  
 —És clar! —va dir la Rita amb un 
somriure—. Què és blanc, esponjós i  
flota?  
 —Un núvol! —va exclamar la Paula. 
 —I aquí tenim l’Illa dels Núvols! —va 
exclamar la Rita, assenyalant un núvol blanc 
i esponjós a la part superior del mapa—. Ha 
de ser aquí. Avisem la Trixi!  
 Les noies van posar les mans damunt la 
Caixa Màgica, pressionant amb els dits les 
boniques pedres verdes de la tapa de fusta 
tallada. 

L’Illa dels Nuvols´
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