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De El Fill dE NEptú s’ha dit:

Si el ritme es manté a aquest nivell fins al tercer volum, en què el trasllat de 
l’acció a Europa promet noves emocions, els fans esperaran amb entusiasme els 
volums quart i cinquè.

De l’HEroi pErdut:

Els seguidors de Percy Jackson poden estar tranquils. Aquest primer volum de 
la sèrie spin-off Els herois de l’Olimp és una aventura trepidant que conté prou 
elements familiars per atrapar immediatament tots aquells que estiguin ansio-
sos de tornar a visitar el seu món modern tocat pel caos mitològic. Alternant el 
punt de vista dels tres protagonistes, la narració de Riordan és més refinada que 
mai, plena d’humor, acció i cor. Els seus incondicionals no en sortiran decebuts.
Publishers Weekly

De la trilogia lEs cròNiquEs dEls KaNE:

Novament, Riordan entrellaça amb mestria la vida moderna amb la mitolo-
gia i la història, desempolsega i dóna un nou vigor a objectes com la pedra 
Rosetta o les històries de l’Antic Egipte.
The Los Angeles Times 

Aquesta, senyores i senyors, és la saga que estava esperant llegir des que tenia 
deu anys: una saga sobre l’Antic Egipte escrita en to juvenil i que em fes passar 
una bona estona, i al final ha arribat.
masalladelaspalabras.com

Té un ritme tan fluid que de vegades tenia la sensació que l’acció era més 
ràpida que els meus propis ulls.
librosdeensueño.com

I de PErcy JacKsoN i Els déus dE l’olimp: 

La batalla del laberint
No cal que busqueu més el pròxim Harry Potter; només cal que conegueu 
Percy Jackson, com ja han fet legions de seguidors.
Kirkus Reviews
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A en Percy, el començaven a preocupar aquelles senyores amb serps 
per cabells. 

Haurien d’haver mort tres dies abans al Napa Bargain Mart, 
quan els va tirar al damunt una caixa de boles de jugar a bitlles. 
Haurien d’haver mort dos dies abans a Martínez, quan les va atro-
pellar amb un cotxe de la policia. I haurien d’haver mort definiti-
vament aquest matí, quan les havia decapitat a Tilden Park. 

Per moltes vegades que les matés i les mirés mentre es conver-
tien en pols, les serps es reconstituïen una vegada i una altra com 
grans animalons de polseguera maligna. Aparentment, ni tan sols 
era capaç d’anar més de pressa que elles. 

Va arribar al cim del turó i va recuperar l’alè. Quant feia des de 
l’últim cop que les havia matat? Dues hores, potser. Aparentment 
mai no estaven mortes més estona. 

Els darrers dies, gairebé no havia dormit. Menjava el que arre-
plegava: gominoles de les màquines expenedores, panets rancis, 
fins i tot un burrito Jack in the Crack, que representava un nou 
rècord personal en negatiu. Tenia la roba estripada, socarrimada i 
empastifada de bava dels monstres. 

I

PERCY

I

P E R C Y
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8                            el fill de neptú

Si havia sobreviscut era només perquè les dues senyores amb 
serps per cabells (gorgones, s’anomenaven a si mateixes), aparent-
ment, tampoc el podien matar. Les seves urpes no li tallaven la 
pell. Se’ls trencaven les dents cada cop que intentaven mossegar-lo. 
Però en Percy no podria resistir gaire més així. Aviat s’ensorraria 
de cansament i llavors... ni que fos tan difícil de matar, segur que 
les gorgones trobarien una manera de fer-ho. 

Fugir corrent, sí, però cap a on?
Va inspeccionar l’entorn. En altres circumstàncies, potser hau-

ria disfrutat de la panoràmica. A l’esquerra, una serra daurada 
s’ondulava terra endins, esquitxada de llacs, boscos i uns quants 
ramats de vaques. A la dreta, les planúries de Berkeley i Oakland 
s’estenien cap a l’oest: un escaquer enorme de barriades, amb uns 
quants milions de persones que probablement no volien que dos 
monstres i un semidéu fastigós els interrompessin de bon matí. 

Seguint encara cap a l’oest, la badia de San Francisco miralle-
java sota una boirina platejada. I a continuació, un mur de broma 
baixa s’havia empassat la major part de la metròpoli, deixant a la 
vista només la part superior dels gratacels i les torres del pont de 
Golden Gate. 

Una tristesa vaga oprimia el pit d’en Percy. Alguna cosa li deia 
que ja hi havia estat abans, a San Francisco. Aquella ciutat tenia 
alguna connexió amb l’Annabeth, l’única persona que podia evo-
car del seu passat. Però els records que en tenia eren tan prims 
que el frustraven. La lloba li havia promès que tornaria a veure 
l’Annabeth i que recuperaria els records sobre ella... si tenia èxit 
en aquest viatge. 

S’havia d’arriscar a travessar la badia?
Era una temptació. Podia notar el poder de l’oceà arran de l’ho-

ritzó. L’aigua sempre el revivia. L’aigua salada era la millor. Això, 
ho havia descobert feia dos dies, després d’estrangular un monstre 
marí a l’estret de Carquinez. Si podia arribar a la badia, potser seria 
capaç d’emprendre un últim assalt. Potser fins podria ofegar les 
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percy                                        9

gorgones. Però la costa era almenys a tres quilòmetres de distància. 
Hauria de creuar tota una ciutat. 

Dubtava per un altre motiu. La lloba Lupa li havia ensenyat a 
alertar els sentits, a confiar en l’instint que l’havia guiat cap al sud. 
L’alarma del radar autodirigit ara repicava esbojarradament. La fi 
del viatge era a prop, just sota els peus gairebé. Com podia ser això? 
Al cim de la serra no hi havia res. 

El vent va canviar. En Percy va percebre l’olor acre dels rèptils. 
Menys de cent metres turó avall, alguna cosa s’arrossegava enmig 
del bosc, trencant branques, esclafant fulles, xiuxiuejant. 

Les gorgones. 
Per vegada número un milió, en Percy va desitjar que no tin-

guessin un nas tan fi. Sempre li havien dit que el podien ensumar 
perquè era un semidéu (fill carnal, per la banda paterna, d’un antic 
déu romà). En Percy havia intentat rebolcar-se al fang, submer-
gir-se als rierols, fins i tot posar-se bastonets aromàtics a les but-
xaques per fer la mateixa olor que un cotxe nou. Però aparentment 
la pudor d’un semidéu era difícil d’emmascarar. 

Es va enfilar al costat oest del cim. Massa encinglat per baixar. 
La falda del turó queia a plom gairebé uns trenta metres, de dret 
fins al sostre d’un bloc d’apartaments construït vora el turó. Del 
peu de la serra, uns vint metres més avall, en sortia una autopista 
que serpentejava en direcció a Berkeley. 

Fantàstic. Aquell promontori no tenia cap més sortida. S’ho 
havia muntat de tal manera que s’havia acorralat tot sol. 

Mirava fixament el riu de cotxes que fluïa en direcció oest cap 
a San Francisco, i va desitjar ser dins un d’aquells cotxes. Llavors 
se li va ocórrer que l’autopista devia atallar pel mig de la serra. Hi 
havia d’haver un túnel... just sota els seus peus. 

El radar interior es va tornar boig. Era al lloc adequat, però 
massa amunt. L’hauria de buscar, aquest túnel. Necessitava una 
manera de baixar a l’autopista... ràpidament. 

Es va despenjar la motxilla. Havia aconseguit engrapar un 
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10                            el fill de neptú

munt de coses al Napa Bargain Mart: un GPS portàtil, cinta adhe-
siva ampla, un encenedor, cola extraforta, una ampolla d’aigua, 
un matalasset de càmping, un Comfy Panda Pillow Pet (com ho 
anunciaven a la tele) i una navalla suïssa; pràcticament totes les 
eines que un semidéu modern pot desitjar. Però no tenia res que li 
pogués servir de paracaigudes ni de trineu. 

Això li deixava dues opcions: saltar des d’una alçada d’uns tren-
ta metres i morir, o plantar cara i lluitar. Totes dues li sonaven 
francament malament. 

Va deixar anar un renec i es va treure el bolígraf de la butxaca. 
No semblava res de l’altre món, un bolígraf senzill i barat, però 

quan en Percy el va destapar, es va expandir i es va convertir en una 
espasa de bronze resplendent. La fulla estava perfectament equi-
librada. El mànec de cuir se li ajustava a la mà com si fos fabricat 
a mida. A la protecció hi havia gravada una paraula de grec antic 
que en Percy d’alguna manera entenia: Anaklusmos, que vol dir ‘a 
contracorrent’. 

S’havia despertat amb aquesta espasa la primera nit a la Casa 
dels Llops... ara feia dos mesos? Més, potser? Havia perdut la no- 
ció del temps. Era al pati d’una mansió devastada pel foc al mig 
del bosc, vestit amb uns pantalons curts, una samarreta taronja 
i un collaret de cuir amb uns adorns d’argila força estranys. En 
Percy tenia l’Anaklusmos a les mans, però ni la més remota idea de 
com havia arribat allà i només una vaga intuïció de qui era. Anava 
descalç, es pelava de fred i se sentia confús. I llavors van venir els 
llops...

A tocar d’on era, una veu coneguda el va catapultar de tornada 
al present: 

—Per fi t’he trobat!
En Percy es va allunyar de la gorgona trontollant i de poc no 

cau pel precipici. 
Era la que somreia: Beano. 
D’acord, en realitat no es deia Beano. Fins on ell era capaç d’en-
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percy                                        11

tendre-ho, era dislèxic, perquè les paraules se li entortolligaven 
quan intentava llegir. La primera vegada que havia vist la gorgona 
(posant com a hostessa al Bargain Mart amb un botó verd molt 
gran on es llegia: «Benvinguts! Em dic Esteno»), en Percy havia 
cregut que hi deia Beano. 

La gorgona encara portava l’armilla dels empleats del Bargain 
Mart sobre un vestit de flors estampat. Si només li miraves el cos, 
podies pensar que era una àvia rodanxona... fins que abaixaves els 
ulls i t’adonaves que tenia peus de gall. O fins que miraves amunt 
i, a les comissures de la boca, li veies uns ullals de bronze com els 
d’un senglar. Els ulls, vermells, li brillaven, i per cabells tenia un niu 
de serps d’un verd lluent, que es retorçaven sense parar. 

Què era el més horrible d’aquella figura? Que encara sostenia la 
gran safata metàl·lica de mostres gratuïtes: Crispy Cheese ‘n’ Wie-
ners. La plata estava oscada de totes les vegades que ell mateix havia 
matat la gorgona, però les mostres es veien en bon estat. L’Esteno 
les carretejava a través de Califòrnia per poder-li oferir un snack 
abans de matar-lo. En Percy no sabia per què s’entestava a fer-ho 
així, però si mai necessitava una armadura se la faria de Crispy 
Cheese ‘n’ Wieners. Eren indestructibles. 

—En vols una? —li va oferir l’Esteno. 
En Percy la va fer enretirar brandant l’espasa. 
—On és, la teva germana? 
—Bah, aparta l’espasa —el va renyar l’Esteno—. Ara ja saps que 

ni tan sols el bronze celestial ens pot matar gaire estona. Agafa un 
Cheese ‘n’ Wiener! Aquesta setmana estan d’oferta i em disgustaria 
molt matar-te amb la panxa buida. 

—Esteno! —La segona gorgona va aparèixer a la dreta d’en 
Percy tan de pressa que ell no va tenir temps de reaccionar. Afor-
tunadament, estava massa enfeinada esbroncant la seva germa- 
na per concedir-li gaire atenció—. T’he dit que li saltessis al damunt 
per sorpresa i que el matessis!

El somriure de l’Esteno va oscil·lar. 

001M-2481.indd   11 07/05/13   15:29



12                            el fill de neptú

—Però, Euríale... —va dir—. No li puc donar una mostra d’ai-
xò, abans? 

—No, tros d’imbècil! 
L’Euríale es va girar de cara a en Percy ensenyant els ullals. 
Exceptuant els cabells, formats per un niu de serps de corall en 

comptes d’escurçons verds, era idèntica a la seva germana. L’ar-
milla del Bargain Mart, el vestit florejat, fins i tot duia els ullals 
decorats amb adhesius del 50% de descompte. La insígnia del 
nom deia: «Hola! Em dic mort, escòria de semidéu!».  

—No ha estat fàcil caçar-te, Percy Jackson —va dir l’Euríale—. 
Però ara t’hem acorralat i obtindrem venjança!

—Els Cheese ‘n’ Wieners només valen 2 dòlars amb 99 —va 
insistir l’Esteno sol·lícitament—. Secció de queviures, passadís 
número tres. 

L’Euríale va grunyir: 
—Esteno, el Bargain Mart era una tapadora! T’estàs tornant 

com la gent d’aquí! Deixa estar aquesta safata ridícula d’una vega-
da i ajuda’m a matar aquest semidéu. Ja has oblidat que va ser ell 
qui va vaporitzar la Medusa? 

En Percy es va fer enrere. Un pam més i cauria al buit. 
—Escolteu-me, noies, això ja ho hem discutit. Ni tan sols me’n 

recordo, d’haver matat la Medusa. No recordo res! No podem decla-
rar una treva i parlar de les ofertes especials d’aquesta setmana?

L’Esteno va mirar la seva germana amb boca de pinyó, cosa 
difícil amb aquells ullals de bronze gegants. 

—Ho podem fer?
—No! —Els ulls vermells de l’Euríale es van clavar en en 

Percy—. Tant me fa què recordes, fill del déu del mar. Sento l’olor 
de la sang de la Medusa en la teva persona. Feblement, sí, ja té uns 
quants anys, però tu vas ser l’últim que la va derrotar. I encara no 
ha tornat del Tàrtar. És culpa teva!

Això, en Percy no ho va acabar d’entendre. Tot el concepte refe-
rit a «morir i després tornar del Tàrtar» li feia venir maldecap. 
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Esclar que també n’hi feia la idea que un bolígraf es pogués trans-
formar en una espasa, o que els monstres es poguessin amagar 
dins una cosa anomenada Boira, o que ell, en Percy, fos fill d’un 
déu de cinc mil anys d’antiguitat recobert de crustacis. Però s’ho 
creia. Tot i que se li havia esborrat la memòria, sabia que era un 
semidéu igual com sabia que es deia Percy Jackson. Des de la pri-
mera conversa amb la lloba Lupa, havia acceptat que aquest món 
confús i demencial de déus i monstres era la seva realitat. Cosa que 
més aviat el fotia. 

—I si ho deixem en taules? —va dir ell—. Jo no us puc matar. 
Vosaltres a mi tampoc. Si sou les germanes de la Medusa, com 
aquella Medusa que petrificava la gent, no hauria de ser de pedra, 
jo, a hores d’ara? 

—Herois! —va replicar l’Euríale irritada—. Sempre surten 
amb això, igual que la mare! «Per què no podeu petrificar la gent, 
vosaltres dues? La vostra germana pot convertir els humans en 
pedra». Doncs bé, lamento decebre’t, noi! Aquesta maledicció era 
exclusiva de la Medusa. Ella era la més pèrfida de la família. I la 
més afortunada! 

L’Esteno semblava ofesa. 
—La mare deia que la més pèrfida era jo. 
—Calla! —li va etzibar l’Euríale—. I en el teu cas, Percy Jackson, 

és veritat que portes la marca d’Aquil·les. Això fa que matar-te 
sigui una mica més difícil. Però no pateixis. Trobarem la manera. 

—La marca de què?
—D’Aquil·les —va respondre l’Esteno alegrement—. Ai, era tan 

sexi! El van submergir dins el riu Estix quan era un nen, saps, de 
manera que, a excepció d’un lloc concret del turmell, era invul-
nerable. Això és el que et va passar a tu, reiet. Algú et devia deixar 
caure a l’Estix i la pell se’t va endurir com ferro. Però no hi ha 
motiu per preocupar-se. Els herois com tu sempre tenen un punt 
dèbil. Només l’hem de trobar i ja et podrem matar. Quina delícia, 
oi? Agafa un Cheese ‘n’ Wiener!
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14                            el fill de neptú

En Percy intentava pensar. No recordava cap immersió en un 
riu anomenat Estix. Però, de fet, no recordava gaire res sobre res. 
No li semblava pas que tingués la pell de ferro, però això explicaria 
que hagués resistit tant lluitant contra les gorgones. 

Si queia daltabaix de la muntanya, potser... sobreviuria? No s’hi 
volia arriscar; no pas sense alguna cosa que alentís la caiguda, o bé 
un trineu o... 

Va mirar la gran safata de l’Esteno amb les mostres gratuïtes. 
Hmmm... 
—T’ho estàs rumiant? —li va preguntar l’Esteno—. Molt intel-

ligent, reiet. Hi he afegit una mica de sang de gorgona, de manera 
que moriràs de pressa i sense sofrir. 

A en Percy se li va contraure la gola. 
—Has afegit sang teva als Cheese ‘n’ Wieners?
—Només una mica —va fer somrient—. Una punxadeta al 

braç, però t’agraeixo l’interès. La sang del nostre costat dret pot 
curar qualsevol cosa, saps, però la sang del costat esquerre és letal... 

—Tros d’idiota! —va grinyolar l’Euríale—. Això no li havies 
d’explicar! No se’ls menjarà pas, aquests Wieners, si li dius que 
estan enverinats!

L’Esteno semblava perplexa. 
—Ah, no? Li acabo de dir que morirà de pressa i sense dolor. 
—És igual! —Les ungles de l’Euríale van créixer com urpes—. 

El matarem de la manera més dura: no pararem d’esqueixar-lo fins 
que trobem el punt dèbil. Quan haguem derrotat en Percy Jackson, 
serem més famoses que la Medusa! La mestressa ens recompensarà 
esplèndidament!

En Percy va aferrar l’espasa. Hauria de coordinar el moviment 
a la perfecció: després d’uns moments de confusió, hauria d’agafar 
la safata amb la mà esquerra i... 

Fes-les parlar una mica més, va pensar. 
—Abans que em convertiu en carn picada —va dir—, qui és 

aquesta mestressa que deies? 
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L’Euríale se’n va riure. 
—La deessa Gaia, evidentment! La mateixa que ens va ajudar 

a tornar des de l’oblit! Tu no viuràs prou per conèixer-la, però els 
teus amics d’aquí sota aviat s’enfrontaran a la seva ira. En aquest 
precís moment, els exèrcits de Gaia desfilen cap al sud. Al Banquet 
de la Fortuna, ella es despertarà i els semidéus cauran enfonsats 
com... com... 

—Com els preus amb descompte del Bargain Mart! —va sug-
gerir l’Esteno. 

—Bah! 
L’Euríale va anar cap a la seva germana com un remolí. En Percy 

va aprofitar l’ocasió. Va agafar la safata de l’Esteno tot escampant 
els Cheese ‘n’ Wieners enverinats, i va brandar l’Anaklusmos a tra-
vés de la cintura de l’Euríale, tallant-la pel mig. 

Va aixecar la safata i l’Esteno es va trobar de cara al seu propi 
reflex fastigós.

—Medusa! —va xisclar. 
L’Euríale s’havia esfondrat en pols, però ja començava a recons-

truir-se novament, com un ninot de neu que en comptes de fon-
dre’s fa el contrari. 

—Esteno, no siguis ximple! —va barbotejar mentre la seva cara 
a mig formar s’alçava del munt de pols—. Només és el teu reflex! 
Ataca’l!

En Percy va estampar la safata metàl·lica contra el cap de l’Es-
teno i l’Esteno es va desmaiar de cop. 

Llavors el noi es va posar la safata darrere el cul, va dir una 
pregària en silenci al déu romà, el que sigui que es cuida dels trucs 
estúpids relacionats amb l’art d’anar amb trineu, i va saltar des del 
cim de la serra. 
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El problema de caure a plom a vuitanta quilòmetres per hora sobre 
una safata d’aperitius és que, si a mig camí t’adones que era una 
mala idea, ja és massa tard. 

De poc no va topar contra un arbre, va driblar una roca i va 
girar tres-cents seixanta graus per sortir disparat cap a l’autopista. 
Aquella safata estúpida no tenia direcció assistida.

Va sentir les gorgones cridant i, al capdamunt del turó, va clissar 
una instantània de les serps de corall que l’Euríale lluïa en comptes 
de cabells, però no tenia pas temps d’amoïnar-s’hi. El sostre del 
bloc d’apartaments s’elevava amenaçador sota d’ell com la proa 
d’un vaixell de guerra. Hi xocaria de cap en deu, nou, vuit...

Es va espavilar per entregirar-se de costat, per no trencar-se les 
cames en l’impacte. La safata va travessar el sostre relliscant i va 
sortir volant, cap a un costat. En Percy, cap a un altre. 

Mentre queia en direcció a l’autopista, un escenari horrible li va 
llampegar dins el pensament: el seu cos s’esclafava contra el para-
brisa d’una ranxera, i algú que va o ve de la feina, enfadat, prova 

I I

PERCY

I I

P E R C Y
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de treure’l d’allà amb les escombretes. «Ara has de caure del cel, 
marrec estúpid de setze anys?! Faig tard!». 

Miraculosament, un cop de vent se’l va endur cap a una ban-
da, prou per esquivar l’autopista i estavellar-se contra un pegat de 
matolls. No va ser un aterratge suau, però menys dur que el quitrà 
sí. 

En Percy va grunyir. Volia quedar-se allà ajagut i desmaiar-se, 
però més li valia continuar fugint. 

Es va posar dret amb un esforç. Tenia les mans esgarrinxades, 
però aparentment no s’havia trencat cap os. Encara conservava la 
motxilla. Durant la caiguda amb el trineu havia perdut l’espasa, 
però sabia que, arribat el moment, tornaria a aparèixer a la seva 
butxaca amb forma de bolígraf. Era part de la màgia d’aquell estri. 

Va donar una ullada turó amunt. Era difícil no veure les gorgo-
nes, amb aquelles serps acolorides per cabells i les armilles verdes 
i lluents del Bargain Mart. S’obrien pas per la falda de la serra, 
movent-se més a poc a poc que en Percy però amb molt més con-
trol. Aquells peus de pollastre devien anar bé per enfilar-se. En 
Percy va calcular que potser trigarien cinc minuts a atrapar-lo. 

A prop d’on era, una tanca alta amb reixat separava l’autopista 
d’una barriada de carrers sinuosos, cases acollidores i eucaliptus 
grans. La tanca probablement hi era per evitar que la gent passés 
a l’autopista a fer tonteries (com ara patinar pel carril ràpid amb 
una safata), però al reixat hi havia molts forats, i grossos. En Percy 
es podia esmunyir fàcilment cap al barri. Potser podria trobar un 
cotxe i marxar cap a l’oest fins a l’oceà. No li agradava robar cotxes, 
però al llarg de les últimes setmanes, en situacions de vida o mort, 
n’havia agafat més d’un «en préstec», fins i tot un cotxe patrulla de 
la policia. Tenia intenció de tornar-los, però fins ara no li duraven 
gaire. 

Va mirar cap a l’est. Tal com s’imaginava, setanta o vuitanta 
metres turó amunt, l’autopista travessava la base del cingle per 
dins. Dues entrades de túnel, una per a cada sentit, el miraven fixa-
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ment des de dalt, com les òrbites oculars d’una calavera gegant. Al 
centre, on hi hauria hagut el nas, una paret de ciment sobresortia 
de la falda del bosc, amb una portalada metàl·lica que semblava 
l’entrada d’un búnquer. 

Podia ser un túnel de manteniment. Això és probablement el 
que creien els humans, si és que alguna vegada es fixaven en la 
porta. Però els humans no eren capaços de veure-s’hi a través de 
la Boira. En Percy sabia que aquella portalada era alguna cosa més. 

Dos adolescents amb armadura flanquejaven l’entrada. Duien 
una barreja estranya de cascos romans amb plomes, pectorals cui-
rassats, fundes d’espasa, texans blaus, samarretes liles de màniga 
curta i sabatilles blanques d’esport. El sentinella del costat dret 
semblava una noia, tot i que resultava difícil estar-ne segur a causa 
de l’armadura. El de l’esquerra era un paio musculós amb un arc 
i un buirac a l’esquena. Tots dos sostenien una vara llarga de fusta 
amb punta de llança de ferro, com arpons passats de moda. 

El radar intern d’en Percy repicava com si fos boig. Després de 
tots aquells dies horribles, finalment havia arribat al seu objectiu. 
L’instint li deia que, si podia travessar aquella porta, potser troba-
ria una certa seguretat per primera vegada des que els llops el van 
enviar cap al sud. 

Per què tenia tanta por, aleshores?
Un tros més amunt del turó, les gorgones s’anaven enfilant al 

sostre del bloc d’apartaments. Trigarien tres minuts a arribar... 
potser menys. 

Una part de si mateix volia posar-se a córrer cap a la porta. 
Hauria de creuar la mitjana de l’autopista, però després ja seria 
un esprint i prou. Ho podia aconseguir abans que les gorgones 
l’atrapessin. 

Una altra part volia dirigir-se a l’oest, cap a l’oceà. Allà estaria 
més segur que enlloc, i el seu poder seria més gran que enlloc. 
Aquells guàrdies romans vora la portalada l’inquietaven. Per dins, 
alguna cosa li deia: «Aquest no és el meu territori. Això és perillós».

001M-2481.indd   18 07/05/13   15:29



percy                                        19

—Tens raó, esclar —va dir una veu al seu costat. 
En Percy va fer un bot. D’entrada va pensar que la Beano s’ha-

via espavilat per esmunyir-se furtivament fins a ell altra vegada, 
però l’anciana que seia vora els matolls encara era més repulsiva 
que una gorgona. Semblava una hippy a qui quaranta anys enre-
re haguessin enviat a la cuneta d’una coça al cul, on des de lla-
vors recollia deixalles i parracs. Duia un vestit de roba tenyida a la 
manera hippy, edredons estripats i bosses de plàstic de queviures. 
La mata de cabells entortolligats era d’un gris marronós, com l’es-
cuma de la cervesa d’arrels sense alcohol, subjectes al darrere amb 
una cinta on es veia el signe de la pau. Tenia la cara coberta de 
pigues i berrugues. Quan somreia, la vella ensenyava exactament 
tres dents. 

—No és un túnel de manteniment —li va secretejar—. És l’en-
trada del campament. 

En Percy va notar una enrampada que se li enfilava per l’espi-
nada. Un campament. Potser casa seva era allò. Potser l’Annabeth 
era a prop. 

Però alguna cosa no anava a l’hora. 
Les gorgones encara eren al sostre del bloc d’apartaments. Lla-

vors l’Esteno va esgaripar de plaer i el va assenyalar. 
La vella hippy va aixecar les celles. 
—No et queda gaire temps, noi. T’has de decidir. 
—Qui ets? —va preguntar en Percy, tot i que no estava segur 

de voler saber-ho. 
El que menys necessitava era un altre mortal inofensiu que fos 

un monstre. 
—Ah, em pots dir June —li van espurnejar els ulls com si acabés 

de fer un acudit esplèndid—. Som al juny, eh que sí? Van batejar 
el mes en honor meu!

—Molt bé... Mira, me n’he d’anar. Vénen dues gorgones. No 
vull que et facin mal. 

La June es va posar les mans damunt del cor. 
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—Que mono! Però això forma part de la teva elecció!
—La meva elecció... 
En Percy va llambregar amb un gest nerviós cap a la serra. Les 

gorgones s’havien tret les armilles de color verd. Els van brotar 
unes ales a l’esquena: ales petites de ratpenat que brillaven com 
llautó. 

Des de quan tenien ales? Potser eren ornamentals. Potser eren 
massa petites per impulsar una gorgona enlaire. Llavors les dues 
germanes van saltar del bloc d’apartaments i van volar cap a ell. 

Fantàstic. Absolutament fantàstic. 
—Sí, una elecció —va repetir la June, com si no tingués gens 

de pressa—. Em podries deixar aquí a la mercè de les gorgones i 
anar-te’n cap a l’oceà. Et garanteixo que hi arribaràs sense pren-
dre mal. Les gorgones s’alegraran força de poder-me atacar a mi i 
deixar-te anar. Un cop al mar, no t’anirà a trobar cap monstre per 
molestar-te. Podries començar una vida nova, arribar a vell i fugir 
de tot el dolor i les penes que t’esperen en el futur. 

En Percy estava convençut que la segona opció no li agradaria 
gens. 

—O bé?
—També podries fer una bona obra per a una anciana —va 

dir—. Portar-me a coll fins al campament. 
—A coll? 
En Percy confiava que fos broma. Llavors la June es va aixecar 

les faldilles i li va ensenyar els peus, botits i morats. 
—Sola no hi puc arribar —va dir—. Porta’m al campament, 

travessant l’autopista, per dins el túnel, a l’altra banda del riu. 
En Percy no sabia a quin riu es referia, però no semblava cosa 

fàcil. La June es veia francament feixuga. 
Ara les gorgones eren a uns quaranta metres, i lliscaven tranquil-

lament cap a ell com si també sabessin que la cacera s’acostava al 
final. En Percy va mirar l’anciana. 

—I per què t’hauria de carretejar fins al campament? 
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—Per ser amable! —va exclamar—. I si no ho fas, els déus mori-
ran, el món que coneixem desapareixerà i totes les persones de la 
teva vida anterior acabaran destruïdes. Esclar que tu no les recor-
daràs, de manera que suposo que tant li fa. Al fons del mar no 
correràs cap perill... 

En Percy va empassar saliva. Les gorgones esgaripaven entre 
rialles mentre s’aproximaven per entrar a matar. 

—Si vaig al campament —va preguntar ell—, recuperaré la 
memòria?

—Quan arribi l’hora —va contestar la June—. Però t’aviso, 
sacrificaràs moltes coses! Perdràs la marca d’Aquil·les. Sentiràs el 
dolor, les afliccions i la pèrdua amb una intensitat que no has cone-
gut mai. Això sí, potser tindràs una oportunitat de salvar els teus 
amics i la teva família, i de reclamar la teva vida anterior. 

Les gorgones volaven en cercle sobre el cap d’en Percy. Proba-
blement estudiaven l’anciana, intentant imaginar qui era aquell 
personatge nou abans d’atacar. 

—I els guàrdies de la porta què? —va preguntar el noi. 
La June va somriure. 
—Oh, et deixaran passar, noiet. Pots confiar-hi. Així, doncs, què 

me’n dius? Ajudaràs una pobra vella indefensa?  
En Percy dubtava que la June es trobés indefensa de veritat. En 

el pitjor dels casos, allò era una trampa. En el millor, devia ser una 
mena de prova. 

En Percy detestava les proves. Des que havia perdut la memò-
ria, tota la seva vida era un gran espai-buit-per-omplir. Era en 

—————, natural de ————. Se sentia com ————, i, si 
els monstres l’atrapaven, acabaria —————.  

Llavors va recordar l’Annabeth, l’única porció de la vida prèvia 
de la qual estava segur. Havia de trobar-la. 

—T’hi portaré —va dir aixecant l’anciana en braços. 
Pesava menys del que s’esperava. En Percy va intentar ignorar la 

fortor de l’alè de la dona i les durícies de les mans que se li aferra-
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ven al coll. Va travessar el primer carril. Un conductor va prémer el 
clàxon. Un altre va cridar alguna cosa que es va perdre en el vent. 
La majoria només donaven un cop de volant amb aire irritat, com 
si aquí a Berkeley fos el més normal haver d’esquivar pòtols ado-
lescents que carretegen hippies velles per la carretera. 

Li va caure una ombra al damunt. L’Esteno va cridar alegre-
ment: 

 —Un noi intel·ligent! Has trobat una deessa a qui acompanyar, 
eh?

Una deessa?
La June va esclafir a riure molt contenta i, quan un cotxe de poc 

no els mata, va xiuxiuejar: 
—Ups! 
En algun punt a mà esquerra, l’Euríale va xisclar: 
—Enxampa’ls! Dos premis són millor que un!
En Percy va salvar els carrils restants com un llampec. D’alguna 

manera, va aconseguir arribar viu a la mitjana. Va veure les gorgo-
nes baixant, cotxes que es desviaven bruscament quan els monstres 
els passaven per damunt. Es preguntava què veien els mortals, a 
través de la Boira: pelicans gegants? Ales deltes fora de ruta? La 
lloba Lupa li havia explicat que la ment dels humans s’ho podia 
creure gairebé tot... menys la veritat. 

En Percy es va posar a córrer cap a la porta incrustada a la mun-
tanya. La June pesava més a cada passa que feia. El cor, a en Percy, 
li bategava molt fort. Les costelles li feien mal. 

Un dels guàrdies va cridar. El noi de l’arc hi va enfilar una fletxa. 
En Percy va cridar: 

—Espera. 
Però el noi no l’apuntava a ell. La fletxa va sortir disparada per 

sobre del cap d’en Percy. Una gorgona va udolar de dolor. L’altre 
guàrdia va aixecar la llança, mentre gesticulava frenèticament al 
noi perquè s’afanyés. 

A quinze metres de la porta. A deu metres. 
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—Ja et tinc! —va grunyir l’Euríale. 
En Percy es va tombar en el precís instant que una fletxa colpe-

java el front de la gorgona. L’Euríale va caure sobre el carril ràpid. 
Un camió va picar contra el seu cap i va arrossegar-la d’esquena 
setanta o vuitanta metres, però ella es va limitar a enfilar-se a la 
cabina i arrencar-se la fletxa del cap, abans d’enlairar-se novament. 

En Percy va arribar a la porta. 
—Gràcies —va dir als guàrdies—. Bon tret. 
—Aquesta fletxa l’hauria d’haver matat! —va protestar l’arquer. 
—Benvinguts al meu món —va murmurar en Percy. 
—Frank —va intervenir la noia—. Fes-los entrar, de pressa! Són 

gorgones, això. 
—Gorgones? —A l’arquer se li va esquerdar la veu. Amb el casc, 

gairebé no se’l veia gens, però semblava d’uns catorze o quinze anys 
i musculós com un lluitador—. Les aturarà, aquesta porta?

Des dels braços d’en Percy, la June va cloquejar: 
—No, no les aturarà. Continua endavant, Percy Jackson! Per 

dins el túnel i cap a l’altra banda del riu! 
—Percy Jackson? —La noia guàrdia tenia la pell més fosca i li 

sortien els rínxols pels costats del casc. Semblava més jove que en 
Frank: potser tretze anys. La funda de l’espasa gairebé li arribava 
al turmell. Amb tot, el to amb què parlava semblava de comanda-
ment—. D’acord, evidentment ets un semidéu. Però qui és la...? 
—va ullar la June—. És igual. Passeu cap dins i punt. Jo les entretindré. 

—Hazel —va dir el noi—. No facis bogeries. 
—Marxeu! —va ordenar ella. 
En Frank va renegar en una altra llengua (era llatí, allò?) i va 

obrir la porta. 
—De pressa!
En Percy el va seguir, trontollant sota el pes de l’anciana, que 

definitivament era considerable. No sabia pas com s’ho faria aque-
lla noia, la Hazel, per mantenir les gorgones a ratlla tota sola, però 
estava massa cansat per discutir. 
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El túnel s’enfonsava dins la roca viva, ample i alt com el passadís 
d’una escola. Al principi, semblava un túnel de manteniment nor-
mal i corrent, amb cables elèctrics, senyals d’avís, caixes de fusibles 
a les parets i bombetes dins de gàbies reixades al llarg del sostre. Al 
cap d’una estona de penetrar dins la muntanya, el terra de ciment 
va donar pas a un mosaic de rajoles. I les bombetes a les torxes de 
canya, que cremaven però no feien fum. Uns centenars de metres 
més endavant, en Percy va copsar un quadrat de llum solar. 

Ara l’anciana pesava més que una pila de sacs de sorra. A en 
Percy, li tremolaven els braços a causa de l’esforç. La June cantus-
sejava una cançó en llatí, i això no l’ajudava a concentrar-se. 

Darrere seu, les veus de les gorgones retronaven dins el túnel. La 
Hazel cridava. En Percy se sentia temptat a deixar caure la June i 
córrer a ajudar-la, però aleshores tot el túnel va tremolar amb l’es-
trèpit d’un esllavissament de roques. Es va sentir un so esqueixat, 
com el que van fer les gorgones a Napa, quan en Percy els va tirar 
al damunt una caixa de boles de jugar a bitlles. En Percy va mirar 
enrere. Ara, l’extrem occidental del túnel era ple de pols. 

—No hauríem de veure com li va, a la Hazel? —va preguntar 
en Percy. 

—No li passarà res... espero —va dir en Frank—. S’espavila 
molt bé sota terra. No paris de córrer! Ja gairebé hi som. 

—On?
La June va riure per sota el nas. 
—Tots els camins hi porten, nen. Ja ho hauries de saber, això. 
—A comissaria?
—A Roma, nen —va aclarir l’anciana—. A Roma. 
En Percy no estava segur d’haver-la sentit bé. Era cert que ha- 

via perdut la memòria. El cervell no li rutllava fi des que s’havia 
despertat a la Casa dels Llops. Però li constava que Roma no era 
pas a Califòrnia. 

Van continuar corrent. La resplendor al capdavall del túnel era 
més intensa i finalment van irrompre bruscament a la llum del sol. 
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En Percy va quedar glaçat. Als seus peus, hi tenia una vall amb 
forma de bol d’uns quants quilòmetres d’amplada. El llit de la con-
ca era un viver de turons, planes daurades i franges de bosc. Un riu 
petit i transparent dibuixava un traç corbat des d’un llac central i 
al voltant del perímetre, com una G majúscula. 

Aquell marc geogràfic podia correspondre a qualsevol lloc del 
nord de Califòrnia: roures i eucaliptus vius, serres daurades i cels 
blaus. Un tros lluny terra endins, s’elevava aquella muntanya enor-
me (no en deien mont Diablo?), justament on havia de ser. 

Però en Percy se sentia com si acabés d’entrar a un món secret. 
Al centre de la vall, dins el niu que formava el llac, hi havia una ciu-
tat petita amb edificis de marbre blanc i teulades vermelles. Alguns 
tenien cúpules i pòrtics de columnes, com els monuments nacio- 
nals. D’altres semblaven palaus, amb portes daurades i jardins 
espaiosos. En Percy podia veure una plaça àmplia amb columnes 
separades, fonts i estàtues. Un coliseu romà de cinc pisos d’alçada 
brillava al sol, al costat d’un circ ovalat molt llarg similar a un 
hipòdrom. 

A l’altra banda del llac, cap al sud, hi havia un altre promontori 
amb tot d’edificis encara més impressionants: temples, va suposar 
en Percy. Diversos ponts de pedra travessaven el riu, que serpen-
tejava per la vall, i al nord, una línia prolongada d’arcs de rajols 
s’estenia des de les serres fins a la ciutat. En Percy va pensar que 
semblava un pas ferroviari elevat. Després es va adonar que devia 
ser un aqüeducte. 

La part més estranya de la vall era just a sota. Uns cent cinquan-
ta metres més enllà, a l’altre costat del riu, hi havia un campament 
militar d’alguna classe. Feia mig quilòmetre quadrat si fa no fa, 
hi havia muralles de terra als quatre costats i, a la part superior 
d’aquestes proteccions, unes piques esmolades. Un fossat buit, 
també amb piques, resseguia tot el perímetre. A cada cantonada 
s’enlairava una torre de fusta, on es veien sentinelles amb ballestes 
enormes a punt per disparar. De les torres, en penjaven estendards 
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liles. A l’extrem més allunyat del campament hi havia una porta 
ampla que donava a la ciutat. També n’hi havia una de més estre- 
ta a la banda de la riba. A dins, la fortalesa bullia d’activitat: dot-
zenes d’adolescents que anaven i venien dels barracots, carretejant 
armes o polint armadures. En Percy va sentir el repicar dels mar-
tells a la forja i va ensumar l’olor de carn rostida vora un foc. 

En aquest lloc hi havia alguna cosa que li resultava molt fami-
liar, si bé no del tot exacta. 

—El campament de Júpiter —va dir en Frank—. Estarem 
segurs quan... 

Darrere seu, dins el túnel, ressonaven passes. La Hazel va sortir 
a la llum bruscament. Anava recoberta de pols de pedra i respirava 
amb dificultat. Havia perdut el casc i per això els cabells castanys 
arrissats li queien al voltant de les espatlles. Al frontal de l’arma-
dura tenia uns talls allargats que responien a les urpades de les 
gorgones. Un dels dos monstres li havia enganxat un adhesiu que 
deia descompte 50%. 

—Les he frenat —va anunciar—. Però seran aquí d’un moment 
a l’altre. 

En Frank va deixar anar un renec. 
—Hem de travessar el riu. 
La June va estrènyer el coll d’en Percy encara més fort. 
—Ai, sí, sisplau. No em puc pas mullar el vestit, jo. 
En Percy es va mossegar la llengua. Si aquella senyora era una 

deessa, devia ser la deessa dels hippies pudents, feixucs i inútils. Però 
ja havia arribat fins aquí. Més valdria transportar-la fins al final. 

«Per ser amable!», havia dit. «I si ho no fas, els déus moriran, 
el món que coneixem desapareixerà i totes les persones de la teva 
vida anterior acabaran destruïdes». 

Si això era una prova, en Percy no es podia permetre treure un 
zero. 

Va trontollar unes quantes vegades mentre corrien cap al riu. 
En Frank i la Hazel l’ajudaven a aguantar-se dret. 
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Van arribar a la riba i en Percy es va aturar per recuperar l’alè. El 
corrent era ràpid, però el riu no semblava especialment profund. A 
un cop de roc d’on eren hi havia les portalades del fort. 

—Endavant, Hazel —va dir en Frank carregant dues fletxes 
alhora—. Acompanya en Percy, que els sentinelles no disparin 
contra ell. Ara em toca a mi retenir aquestes dolentotes.

La Hazel va assentir i es va ficar dins l’aigua caminant.
En Percy va començar a seguir-la, però alguna cosa el feia dub-

tar. L’aigua li agradava molt, normalment, però aquest riu sembla-
va... poderós i no necessàriament amigable. 

—El petit Tíber —va dir la June, comprensiva—. Baixa amb 
la força del Tíber original, el riu de l’imperi. Aquesta és l’última 
oportunitat per fer-te enrere, nen. La marca d’Aquil·les és una 
benedicció grega. No la pots conservar si entres a territori romà. 
El Tíber te l’esborrarà. 

En Percy estava massa cansat per comprendre tot allò, però va 
captar la qüestió principal. 

—Si travesso aquest riu, ja no tindré pell de ferro?
La June va somriure. 
—Què triaràs, doncs? La seguretat o bé un futur de dolor i pos-

sibilitats? 
Darrere seu, les gorgones xisclaven volant des del túnel. En 

Frank va disparar les dues fletxes. 
Des del mig del riu, la Hazel cridava: 
—Afanya’t, Percy! 
De dalt les torres de vigilància, van sonar els corns. Els sentine-

lles cridaven i apuntaven les ballestes cap a les gorgones. 
L’Annabeth, va pensar en Percy. Es va endinsar al riu. Era gelat, 

i el corrent molt més ràpid del que havia imaginat, però això no el 
preocupava. Un vigor renovat li resseguia les extremitats. Es notava 
els sentits molt alerta, com si li haguessin injectat cafeïna. Va arribar a 
l’altra riba i va deixar l’anciana a terra just quan s’obrien les portalades 
del campament. En van sortir dotzenes d’adolescents amb armadura.  
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La Hazel es va girar somrient alleujada. Però llavors va mirar per 
sobre l’espatlla d’en Percy i va canviar l’expressió per una d’horror. 

—Frank!
En Frank era en mig del riu quan el van atrapar les gorgones. 

Van davallar del cel veloçment i el van agafar una per cada braç. Ell 
va xisclar de dolor quan les urpes de les gorgones se li van clavar 
a la pell. 

Els sentinelles van bramar, però en Percy sabia que no podrien 
fer un bon tret. Corrien el risc de matar en Frank. Els altres nois 
van desenfundar l’espasa, a punt per atacar en direcció al riu, però 
hi arribarien massa tard. 

 Només hi havia una solució. 
En Percy va allargar bruscament les mans enlaire. Una sensació 

molt viva de tensió li va omplir l’entranya i el Tíber va obeir la seva 
voluntat. El riu s’enfilava. Es van formar tot de remolins a banda i 
banda d’en Frank. Unes mans d’aigua gegants van sorgir del cor-
rent com una erupció, imitant els moviments d’en Percy. Aquelles 
mans gegants van aferrar les gorgones, que a causa de la sorpresa 
van deixar caure en Frank. Llavors van aixecar els monstres xis-
cladors com si les mans fossin una mena de premsa, però líquida.

En Percy va sentir els altres marrecs udolant i retrocedint, però 
va mantenir la concentració en la tasca. Va executar un gest de 
demolició amb els punys i les mans gegants van submergir les gor-
gones dins el Tíber. Els monstres van xocar contra la llera i es van 
esmicolar. Els núvols lluents d’essència de gorgona es debatien per 
reconstruir-se, però el riu els espremia com una liquadora. I l’aigua 
es va emportar al cap de poc tot el rastre de les gorgones. Els remo-
lins van desaparèixer i el corrent d’aigua va tornar a la normalitat. 

En Percy era dret a la riba. La roba i la pell expulsaven vapor 
com si les aigües del Tíber l’haguessin banyat amb àcid. Se sentia 
exposat, vulgar... vulnerable. 

Al mig del Tíber, en Frank trontollava sol, visiblement esglaiat 
però en bon estat. La Hazel va sortir de l’aigua i el va ajudar a pujar. 
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Va ser aleshores quan en Percy es va adonar del silenci en què s’ha-
vien sumit tots els altres. 

Tothom el mirava fixament. L’única que no semblava perplexa 
era l’anciana June. 

—Vaja, ha estat un viatge deliciós —va dir—. Moltes gràcies, 
Percy Jackson, per dur-me fins al Campament Júpiter. 

Una de les noies va fer un sorollet d’ofec. 
—Percy... Jackson?
Ho va dir com si reconegués el nom. En Percy la va enfocar amb 

la mirada, confiant trobar una cara coneguda. 
Resultava evident que la noia era una líder. Portava una capa 

reial lila sobre l’armadura. I el pit decorat amb medalles. Devia 
ser de l’edat d’en Percy aproximadament, i tenia uns ulls foscos i 
penetrants i els cabells negres i llargs. En Percy no la reconeixia, 
però la noia l’escrutava com si l’hagués vist en un malson. 

La June va esclafir a riure entusiasmada. 
—Ai, sí. Us ho passareu tan bé junts!
Llavors, com que el dia no havia pas estat prou estrany, l’ancia- 

na va començar a refulgir i a canviar de forma. Va créixer fins a 
convertir-se en una deessa de més de dos metres d’alçada, amb un 
vestit blau i una capa a les espatlles que semblava pell de cabrit. 
Tenia una expressió severa i majestuosa. I a la mà, una vara coro-
nada amb una flor de lotus. 

Els del campament, d’altra banda, si encara podien mostrar-se 
més esbalaïts, ho van fer llavors. La noia de la capa lila es va ageno-
llar. Els altres van seguir l’exemple. Un marrec es va ajupir tan de 
pressa que de poc no s’empala ell tot sol amb l’espasa. 

La Hazel va ser la primera a parlar. 
—Juno. 
Ella i en Frank també van caure de genolls, de manera que l’únic 

que va quedar dret va ser en Percy. Sabia que probablement també 
s’havia d’agenollar, però, després de portar-la en braços fins allà, 
no li venia de gust mostrar tan de respecte per l’anciana. 
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—Juno, eh? —va mormolar—. Si ja he passat la prova, puc 
recuperar la memòria i la vida que em pertanyen?

La deessa va somriure. 
—Arribat el moment, Percy Jackson, si triomfes aquí al cam-

pament. Avui t’has portat molt bé i això és un bon començament. 
No perdis l’esperança. 

Es va tombar cap als altres nois. 
—Romans, us presento el fill de Neptú. S’ha passat mesos 

endormiscat però ara està despert. El seu destí és a les vostres mans. 
Aviat arribarà el Banquet de la Fortuna i cal alliberar la Mort, per 
tal que tingueu alguna possibilitat en la batalla. No em falleu!

Juno va resplendir un instant i va desaparèixer. En Percy va 
mirar la Hazel i en Frank com si esperés una explicació d’alguna 
mena, però semblaven tan desconcertats com ell. En Frank soste-
nia una cosa que en Percy no havia remarcat anteriorment: dos 
flascons petits d’argila amb taps de suro com les pocions, un a cada 
mà. En Percy no tenia ni idea d’on havien sorgit, però es va adonar 
que en Frank se’ls ficava a les butxaques. I de passada el va mirar 
com si digués: «Ja en parlarem després». 

La noia de la capa lila va fer un pas endavant. Va examinar en 
Percy cautelosament, i ell no es podia treure de sobre la sensació 
que el volia travessar amb la daga. 

—Així, doncs —va dir ella fredament—, ets un fill de Neptú 
que ens arriba amb la benedicció de Juno. 

—Mira —va replicar ell—, tinc la memòria una mica borrosa. 
Emm... de fet, desapareguda. Que et conec, potser?

La noia va dubtar. 
—Sóc la Reyna, pretor de la Dotzena Legió. I... no, no et conec 

pas. 
L’últim tros era mentida. En Percy l’hi detectava als ulls. Però 

també comprenia que si l’hi discutia ara allà, davant dels seus sol-
dats, a ella no li agradaria gens. 

—Hazel, porta’l a dins —va dir la Reyna—, el vull interrogar 
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a la principia. Després l’enviarem a l’Octavi. Hem de consultar els 
auguris abans de decidir què en fem. 

—Què vol dir, això de decidir què fareu amb mi? —va pregun-
tar en Percy.

La mà de la Reyna es va tensar sobre la daga. Era evident que no 
estava acostumada que ningú li qüestionés les ordres. 

—Abans d’acceptar ningú dins el campament, l’hem d’inter-
rogar i hem de llegir els auguris. La Juno ha dit que el teu destí 
és a les nostres mans. Hem de saber si la deessa ens ha portat un 
recluta nou... 

La Reyna va examinar en Percy com si ho considerés impro-
bable. 

—...o bé si ens ha portat un enemic perquè el matem —va afe-
gir més animada.
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