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9

—Sóc la reina Malícia! —va exclamar la noia 
vestida de negre mentre s’apartava els cabells 
llargs i foscos de la cara. 
 —Agafeu-les, Follets de la Tempesta! 
 Dues petites criatures amb ales negres 
corrien per l’habitació mentre reien 
desagradablement. 
 La Paula Costa i la Rita Miró cridaven i 
s’amagaven darrere el sofà. La noia vestida de 
negre evidentment era la seva amiga Abril 

Una aventura nocturna

001M-2443.indd   9 10/07/13   8:52



que, embolicada en un llençol vell, movia un 
llamp que havia pintat en un tros de fusta, 
però la seva actuació era tan convincent que 
semblava que l’horrible reina Malícia fos de 
veritat a l’habitació! 
 Els Follets de la Tempesta eren els germans 
petits de la Paula, en Max i l’Àlex,  
disfressats de manera que semblaven els 
horribles ajudants, grisos amb dits  
punxeguts de la reina Malícia. La Rita 
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11

els havia posat tovalloles velles sobre les 
samarretes, per fer veure que eren ales  
de ratpenat dels Follets de la  
Tempesta.
 Els dos nens, excitats, cridaven i corrien 
d’una banda a l’altra de l’habitació agafant les 
cames de la Paula mentre la pobra intentava 
ajupir-se darrere el sofà. 
 —Ja et tinc! —va riure l’Àlex. 
 —Això és el que et penses —va dir 
la Paula, saltant-li al damunt per fer-li 
pessigolles. 
 La Rita va fer el mateix amb en Max. 
 —Follets ximples! —els va renyar l’Abril 
amb una veu dramàtica—. Ho he de fer tot 
jo? —va dir punxant la Paula amb el llamp 
de fusta.  
 —Àlex, Max! —va cridar des de la cuina 
el padrastre de la Paula—. És l’hora de la 
banyera!  
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 La Paula va deixar anar l’Àlex i va anar cap 
a la porta. 
 —Ara baixen! —va cridar—. Ho sento, 
nois —va dir als seus germans petits—. S’ha 
acabat el joc.  
 —Però jo vull ser un Follet de la Tempesta 
—va dir en Max, que tenia tres anys i feia 
morros. 
 —Els Follets de la Tempesta no existeixen, 
ximple —li va dir l’Àlex, que tenia cinc anys. 
 La Paula va mirar l’Abril i la Rita per sobre 
els caps dels seus germans i va somriure. Els 
nens no sabien que els Follets de la Tempesta 
eren reals, i que vivien en una terra màgica 
anomenada Secret Kingdom! 
 Secret Kingdom era un lloc meravellós 
ple de follets, unicorns, sirenes i tot tipus de 
criatures màgiques, però la gent del regne 
tenia un greu problema. 
 No feia gaire que les noies havien trobat 
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13

una caixa màgica en el mercat de segona mà 
de l’escola. Aquesta caixa va transportar el rei 
Fèlix, el governant del Secret Kingdom, i la 
seva fada reial, la Trixi, al món humà.
 El rei Fèlix i la Trixi van demanar ajuda 
a les noies per poder lluitar contra la reina 
Malícia, la malvada germana del rei. 
 Quan el rei Fèlix va ser escollit per 
governar Secret Kingdom, la reina Malícia 
es va enfadar molt i va amagar sis llamps 
horribles. Cadascun d’aquests llamps havia 
estat encantat per tal de causar el caos i 
destruir el regne. 
 L’Abril, la Rita i la Paula ja havien trobat 
quatre llamps i havien trencat els seus 
terribles encanteris. Però, mentre la Caixa 
Màgica no les avisava, l’única cosa que 
podien fer era jugar a lluitar contra la reina 
Malícia i els Follets de la Tempesta!
 La Paula, la Rita i l’Abril van ajudar en 
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Max i l’Àlex a treure’s les disfresses i els van 
enviar a la banyera. 
 Després les noies se’n van anar a l’habitació 
de la Paula per veure un DVD i, en passar 
pel costat de la gran finestra de l’habitació, 
van observar que a fora era fosc i tot estava 
cobert de neu. 
 —Potser tornarà a nevar aquesta nit —va 
dir esperançada l’Abril. 
 —Brrrr —va dir la Rita, apartant-se els 
rínxols pèl-rojos de la cara mentre mirava el 
jardí ombrívol.
   —Fa un temps ideal per fer una festa de 
pijames! —va somriure.
 L’habitació de la Paula estava pintada d’un 
suau color groc i tenia un munt de pòsters 
d’animals penjats a les parets. La Paula es va 
posar el seu vell i còmode pijama de flors 
grogues. La Rita es va posar el seu, verd i 
porpra, i després totes dues van admirar el 
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nou pijama de l’Abril: uns pantalons curts 
i una armilla a joc plena de grans llunes de 
color rosa. 
 —Què veurem? —va dir la Paula, mirant la 
pila de DVD.
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 Però l’Abril i la Rita no li van fer cap cas. 
Havien agafat la Caixa Màgica d’entre les 
fileres de llibres i munts de ninots de peluix 
de la prestatgeria de la Paula i l’havien posat 
sobre el llit. 
 La Caixa Màgica era de la mida d’un joier. 
Els laterals eren de fusta gravada amb imatges 
de criatures màgiques, i a la tapa corbada 
hi havia un mirall envoltat per sis boniques 
pedres de color verd. 
 —Jo ja sé què m’agradaria veure —va dir 
la Rita—. La Caixa Màgica brillant!  
 —I a mi! —va coincidir l’Abril mentre 
passava els dits per sobre dels gravats—. I que 
aparegués una nova endevinalla per dir-nos 
on trobarem el proper llamp!  
 L’Abril, que tenia la caixa al davant, es va 
quedar mirant-la i esperant que aparegués 
un missatge, fins que els ulls li van fer 
pampallugues. 
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 —És inútil! —va dir finalment—. Posem 
una pel·lícula.  
 La Paula va posar un DVD, i les noies 
van acabar rient tant que la senyora Costa va 
entrar a l’habitació per dir-los que ja era hora 
de dormir. Després van estar parlant fluixet 
una bona estona i d’una en una es van anar 
quedant adormides. 
 La Paula es va despertar de sobte en plena 
nit. Va parpellejar adormida, va mirar al 
seu voltant per mirar de veure què l’havia 
despertat.
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 La Rita i l’Abril estaven a terra arraulides 
en els seus sacs de dormir, i tot semblava 
tranquil. Aleshores la Paula es va adonar 
que ho podia veure tot! En lloc d’estar a les 
fosques, la seva habitació estava il·luminada 
per una lleu resplendor. 
 Però encara no pot ser de dia, va pensar. 
Després va mirar els prestatges i el cor li va 
saltar de l’emoció. La llum venia de la Caixa 
Màgica! 
 Tot d’una es va sentir completament 
desperta, va sortir del llit i es va arrossegar 
entre els dos sacs de dormir que ocupaven 
la major part del terra. Amb les mans 
tremoloses, va donar un cop de colze a la 
Rita i un altre a l’Abril. 
 —La Caixa Màgica —va xiuxiuejar mentre 
l’agafava—. Està brillant!  
 La Rita i l’Abril es van despertar i van 
sortir a corre-cuita dels sacs de dormir. 
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 Mentre les noies seien al voltant de la caixa, 
la llum va parpellejar en els seus rostres i van 
començar a aparèixer paraules en el mirall de 
la tapa:
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