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9

—Em moro de gana! —va cridar l’Abril 
Pianola quan es va reunir amb les seves 
amigues, la Rita Miró i la Paula Costa, a la 
taula que ocupaven habitualment al menjador 
de l’escola. 
 —T’hem guardat lloc —va somriure la 
Paula—. On eres?

Un missatge a 
l’escola
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 —M’he deixat la cinta dels cabells a la 
classe —va dir l’Abril. 
 A l’escola, tothom portava el mateix 
jersei blau marí, una samarreta blanca i uns 
pantalons o una faldilla d’un color gris 
avorrit, però això no impedia que l’Abril 
intentés millorar una mica el seu uniforme. 
Sempre es posava algun toc de color o un 
passador ben bonic que li agafava els cabells, 
llargs i foscos. I aquell dia duia una cinta 
brillant de color rosa que feia joc amb la seva 
bossa. 
 Quan l’Abril va treure 
la carmanyola de la 
motxilla, es va adonar 
que a la part de sota hi 
havia una resplendor 
que li era familiar...
 —La Caixa Màgica! 
—va xiuxiuejar l’Abril.

L’Escull de les Sirenes
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 —Què és això? 
 La Rita es va quedar sense alè i, amb 
l’emoció, gairebé va abocar la beguda. La 
Caixa Màgica no els havia enviat mai un 
missatge a l’escola! 
 La caixa semblava un bonic joier de fusta. 
Tenia una tapa corbada amb un mirall 
envoltat per sis pedres brillants i els costats 
estaven coberts per gravats de fades i altres 
criatures màgiques.
 Les tres amigues en tenien cura per torns, 
però en realitat la caixa pertanyia al rei Fèlix, 
el governant d’un lloc meravellós anomenat 
Secret Kingdom. 
 Secret Kingdom era una terra màgica plena 
d’unicorns, sirenes, follets i elfs. Però tenia 
un problema terrible. Quan el rei Fèlix va 
ser escollit pels seus súbdits per governar 
el Regne, la seva desagradable i horrible 
germana, la reina Malícia, es va enfadar 
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tant que va llançar sis llamps encantats per 
destruir els llocs més meravellosos del país i 
aconseguir que tothom fos tan miserable com 
ella. 
 El rei Fèlix havia enviat la Caixa Màgica a 
les úniques persones que el podien ajudar 
a salvar el Regne: l’Abril, la Paula i la Rita! 
Les noies ja havien ajudat el rei i la seva fada, 
Trixibelle, a destruir tres horribles llamps de 
la reina, però ara semblava que tornaven a 
necessitar-les per trobar el quart llamp. 
 —Haurem d’acabar de dinar quan 
tornem —va dir la Rita mentre corrien 
cap als lavabos de les noies. El temps 
sempre s’aturava mentre les tres amigues 
eren a Secret Kingdom, però no podien 
desaparèixer del menjador, perquè la gent 
s’adonaria que estava passant alguna cosa! 
 Van tancar la porta del lavabo i es van posar 
al voltant de la caixa. 

L’Escull de les Sirenes
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 —Ja surt l’enigma! —va xiuxiuejar la Paula. 
 Totes tres es van entusiasmar quan es van 
començar a formar paraules a la tapa de 
mirall: 

Un altre llamp és al mar, 
busqueu-lo i no feu tard. 

Si el peix de menjar va car, 
busqueu altres éssers que neden al mar.  

 La Rita va llegir lentament els versos. 
 —Què deu significar, això? 
 L’Abril va arrufar les celles. 
 —Altres éssers que neden al mar...  
 Tot d’una, la caixa va tornar a brillar i 
la tapa es va obrir per mostrar els sis petits 
compartiments de l’interior. Hi havia espais 
plens, ocupats pels meravellosos regals que 
els havien lliurat a Secret Kingdom. Hi havia 
un mapa màgic que es movia i els mostrava 

Un missatge a l’escola
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tots els llocs del Regne, una petita banya 
d’unicorn de plata que els permetia parlar 
amb els animals i un cristall brillant que tenia 
el poder de canviar el temps.
 —Potser el mapa ens donarà una pista —va 
dir l’Abril. Amb molta cura, el va treure de 
la Caixa Màgica i el va obrir. Podien veure 
tot Secret Kingdom a sota seu, com si se’l 
miressin des dels núvols.  

L’Escull de les Sirenes
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 —Mira —va dir l’Abril, assenyalant el mar 
aiguamarina. Les onades es bellugaven 
suaument cap a la riba, hi havia peixos de 
colors jugant a l’aigua i una noia molt bonica 
es pentinava asseguda en una roca. 
 Quan la Rita, la Paula i l’Abril la van mirar 
en el mapa, la noia es va llançar a l’aigua 
escumosa. L’Abril es va quedar sense alè quan 
va veure que, en lloc de cames, la noia tenia 
una cua brillant! 
 —Heu vist això? —va demanar a les 
seves amigues, que van moure el cap amb 
entusiasme per fer que sí.
 —És una sirena! 
 La Paula va fer uns ulls com unes taronges. 
 —Es refereix a les sirenes! Altres éssers que 
neden al mar... Això vol dir que hem d’anar a 
ajudar les sirenes! 
 Les noies es van mirar el mapa una altra 
vegada i van observar que la sirena nedava 
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fins a una ciutat que hi havia a sota de 
l’aigua. La Rita va aixecar el mapa i va llegir 
el nom d’aquell lloc. 
 —L’Escull de les Sirenes —va dir—. Aquí 
és on hem d’anar!  
 L’Abril i la Paula van estar-hi d’acord, i 
les tres amigues van posar ràpidament les 
puntes dels dits sobre les pedres de la Caixa 
Màgica. 
 La Paula va somriure i, en veu alta, va dir la 
resposta a l’enigma:
 —L’Escull de les Sirenes!
 Les pedres verdes van brillar i una forta 
resplendor que va sortir del mirall es va 
projectar a les parets. Després van veure 
un llampec daurat i va aparèixer la Trixi, 
donant voltes a l’aire com una ballarina! 
Els seus cabells rossos fins i tot estaven més 
despentinats que de costum, però tenia un 
somriure d’orella a orella i els ulls blaus li 
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brillaven feliços mentre feia equilibris sobre 
la fulla.
 —Hola, Trixi —va exclamar la Rita, feliç 
mentre la fada volava graciosament just al 
davant de les noies. 
 —Hola —va dir la Trixi, somrient—. Mare 
meva, on som? 
 —Som a l’escola! —li va dir l’Abril. 
 —Oh —va dir la Trixi mentre volava pel 
lavabo sobre la seva petita fulla—. No em 
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pensava que fossin així, les escoles de l’Altre 
Regne. On seieu? 
 Les noies van riure. 
 —Això no és una classe —li va explicar la 
Paula—. És el lavabo. Havíem d’estar segures 
que ningú ens veiés marxar cap a Secret 
Kingdom.  
 —És clar, que ximpleta sóc —va somriure 
la Trixi, però després, amb el rostre, va fer un 
posat de preocupació. 
 —Sabeu on és el proper llamp de la reina 
Malícia?
 —Em sembla que sí —li va dir la Rita. 
 —Deu ser en un lloc anomenat l’Escull de 
les Sirenes. 
 —Aleshores hem de marxar 
immediatament —va exclamar la Trixi—. Les 
sirenes ens necessiten! 
 —Anirem a veure les sirenes! —va cridar la 
Paula mentre saltava entusiasmada. 

L’Escull de les Sirenes
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 La Trixi va riure, i després va colpejar el seu 
anell abans de deixar anar el seu encanteri: 

La reina Malícia ens vol fer mal.  
Per salvar el nostre regne,  

volem com cal!  

 Mentre deia aquestes paraules, un remolí 
màgic va envoltar les noies. 
 —Uau! —va cridar la Paula mentre el vent 
li movia la cabellera rossa davant de la cara.
 —Una altra aventura! 
 Al cap d’un instant, el remolí les va deixar  
damunt d’una roca verda i llisa enmig d’un 
mar blau aiguamarina. Les noies estaven 
encantades de tornar a portar damunt del cap 
les diademes brillants, tot i que encara anaven 
amb els uniformes de l’escola! 
 L’Abril va mirar al seu voltant, sorpresa.
 —Em pensava que aniríem sota l’aigua!  

Un missatge a l’escola
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—va dir a la Trixi, 
amb una mirada 

confusa. 
 —Hi anirem! 
—va dir la 
fada amb un 
somriure mentre 
aterrava al seu 
costat. Després 

va agafar la fulla i 
se la va posar sota 

el barret de flors.  
 Tot d’una, el terra va 

començar a tremolar. 
 —Què passa? —va alarmar-
se la Rita. 
 Les noies miraven nervioses com l’aigua 
es començava a bellugar i anava fent créixer 
l’escuma mentre una cosa gran i fosca sortia 
de les profunditats. 
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