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D’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 mitologia 
i la història, desempolsega i dóna un nou vigor a objectes com la pedra Roset-
ta 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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Fins que va trobar l’estàtua explosiva, l’Annabeth es pensava que 
estava preparada per a qualsevol cosa. 

Es passejava per la coberta de la seva nau guerrera voladora, 
l’Argo ii, mentre comprovava les ballestes una vegada i una altra 
per assegurar-se que estaven tancades. Es va assegurar que la ban-
dera blanca amb la divisa «Venim en pau» voleiés al pal major. Va 
repassar el pla amb la resta de la tripulació (i també el pla de suport 
i el pla de suport del pla de suport). 

Més important encara, va emportar-se a un racó el vigilant 
enfollit a causa de la guerra, l’entrenador Gleeson Hedge, i el va 
convidar a agafar-se el matí lliure al seu camarot a veure reposi-
cions de campionats d’arts marcials mesclades. L’últim que neces-
sitaven mentre volaven en un trirrem grec màgic cap a un campa-
ment romà potencialment hostil, era un sàtir de mitjana edat amb 
roba de gimnàs brandant un garrot i cridant «Moriu!».

Tot semblava en ordre. Fins i tot li havia desaparegut aquella 
esgarrifança misteriosa que havia notat des que la nau havia salpat. 
Almenys de moment. 

La nau de guerra va baixar a través dels núvols, però l’Anna-

I

ANNABETH

I

A N N A B E T H
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8                            la marca d’atena

beth no parava de plantejar-se altres possibilitats. i si tot això era 
una mala pensada? i si els romans cedien al pànic i els atacaven de 
bones a primeres?

L’Argo ii, definitivament, no tenia una aparença amistosa. Sei-
xanta metres de llarg, un buc de bronze brunyit, ballestes de repe-
tició muntades a proa i a popa, un drac flamejant de metall com a 
mascaró i dues ballestes giratòries a la zona central, que disparaven 
projectils de foc capaços de travessar el formigó en explotar... En fi, 
no era el vehicle més apropiat per anar a saludar els veïns. 

L’Annabeth havia intentat avisar els romans. Havia demanat 
a en Leo que enviés un dels seus invents especials (un pergamí 
hologràfic) per alertar els amics que tenien dins el campament. 
Confiava que el missatge hagués arribat a bon port. En Leo volia 
pintar un missatge gegant al costat exterior del cul del buc: «CoM 
VA AiXÒ?», juntament amb una cara somrient, però l’Annabeth 
havia vetat la idea. no estava segura que els romans tinguessin 
sentit de l’humor. 

Ara era massa tard per fer-se enrere. 
Els núvols es trencaven al voltant del buc i a sota mostraven la 

catifa daurada i verda de les serres d’oakland. L’Annabeth va afer-
rar un escut de bronze dels que hi havia arrenglerats a la barana 
d’estribord. 

Els seus tres companys de tripulació van ocupar els llocs res-
pectius.  

A la coberta de popa, en Leo s’atrafegava com un boig, com-
provant indicadors i manipulant clavilles. La majoria de timoners 
s’haurien acontentat amb un timó de roda o de canya. En Leo a 
més a més hi havia instal·lat un teclat, un monitor, els controls de 
navegació aèria d’un Learjet, una taula de so estil dubstep i sensors 
de control de moviment d’una nintendo Wii. Podia fer girar la nau 
tibant la maneta, disparar armes fent el gest de samplejar un àlbum 
o hissar veles movent els controls de la Wii molt de pressa. Fins i tot 
en els estàndards dels semidéus, en Leo era un cas greu de TdAH. 
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annabeth                                      9

La Piper anava i venia del pal major a les ballestes, assajant el 
parlament. 

—Abaixeu les armes —murmurava—. només volem parlar.
La seva eloqüència embruixadora era tan poderosa que aquelles 

paraules van induir en l’Annabeth, quan va passar pel seu costat, 
el desig de deixar caure la daga a terra i posar-se a conversar una 
bona estona. 

Tenint en compte que era filla d’Afrodita, la Piper s’esfor-
çava molt a no remarcar la seva bellesa. Avui anava vestida 
amb uns texans estripats, sabatilles esportives i una samarre-
ta blanca sense mànigues amb dibuixos roses de Hello kitty. 
(Potser era una broma, per més que l’Annabeth mai en podia 
estar segura, quan es tractava de la Piper.) duia els cabells 
castanys ondulats en una trena al costat dret, amb una ploma 
d’àliga. 

També hi havia el company de la Piper, en Jason. Era dret a 
proa, sobre la plataforma elevada de la ballesta, perquè els romans 
el poguessin veure fàcilment. Tenia els artells blancs al voltant del 
pom de la seva espasa daurada. A part d’això, se’l veia tranquil, 
tenint en compte que s’oferia com a diana. Sobre els texans i la 
samarreta taronja del Campament Mestís, s’havia posat una toga 
i una capa liles, símbols del seu antic rang de pretor. Amb aquells 
cabells rossos arrissats pel vent i aquells ulls blaus com el gel, se’l 
veia dur, atractiu i segur de si mateix: com pertoca a un fill de 
Júpiter. Havia crescut al Campament Júpiter i per això confiaven 
que els romans, en veure una cara coneguda, no es decidirien a fer 
desaparèixer la nau del cel. 

L’Annabeth intentava ocultar-ho, però encara no es refiava 
completament d’aquell tio. Actuava amb un excés de perfecció: 
sempre seguia les normes, sempre feia allò que era més honorable. 
Fins i tot físicament, era massa perfecte. Al fons del cervell, a ella 
l’empipava una idea: i si tot això és una trampa i ens traeix? Què 
farem si, després d’aterrar al Campament Júpiter, el tio va i els diu: 

001M-2513.indd   9 20/09/13   14:30



10                            la marca d’atena

«Ei, romans! Apodereu-vos d’aquests presoners i d’aquesta nau tan 
guapa que us he portat!».

L’Annabeth dubtava que això arribés a passar. Amb tot, no el 
podia mirar sense notar un regust amarg a la boca. En Jason havia 
format part del «programa d’intercanvi» que Hera havia imposat 
als dos campaments per reunir-los. La Seva Empipadora Majes-
tat, Reina de l’olimp, havia convençut els altres déus que les dues 
branques de descendents que tenien havien de sumar forces per 
salvar el món de la malvada deessa Gaia, que es despertava de la 
terra, i els seus fills horribles, els gegants. 

Sense avís previ, Hera havia raptat en Percy Jackson, el com-
pany sentimental de l’Annabeth, li havia esborrat la memòria i 
l’havia enviat al campament romà. A canvi, els grecs havien rebut 
en Jason. Res de tot això no era culpa d’en Jason, però l’Annabeth, 
cada vegada que el veia, recordava com enyorava en Percy. 

En Percy... que ara mateix era allà sota, en algun lloc. 
«Ai, déus». La inundava el pànic. El contenia amb força de 

voluntat. no podia permetre que els fets la superessin. 
«Sóc filla d’Atena», es va dir. «M’he de cenyir al meu pla i no 

distreure’m».
El va sentir un cop més: aquell tremolor familiar, com si tingués 

al darrere un home de neu psicòtic tirant-li l’alè esquena avall. Es 
va girar, però no hi havia ningú. 

devien ser els nervis. L’Annabeth no es podia creure, ni tan sols 
en un món de déus i monstres, que una nau de guerra nova po-
gués estar embruixada. L’Argo ii estava ben protegida. Els escuts de 
bronze celestial al llarg de la barana repel·lien els monstres gràcies 
a un encanteri, i el sàtir de bord, l’entrenador Hedge, hauria ensu-
mat qualsevol presumpte intrús. 

L’Annabeth hauria volgut pregar a la seva mare perquè els guiés, 
però ara no era possible. no pas des del mes passat, quan s’havia 
escaigut aquella trobada horrorosa amb la mare i li havia donat el 
pitjor regal de tota la vida...
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El fred se li arrapava encara més. Li semblava sentir una veu 
tènue, rient, en el vent. Se li van tensar tots els músculs del cos. 
Alguna cosa estava a punt de fallar estrepitosament. 

Va estar a punt d’ordenar a en Leo que invertís el rumb. Llavors, 
a la vall de sota, van sonar els corns. Els romans els havien clissat. 

L’Annabeth es pensava que ja sabia què podia esperar-se’n. En 
Jason li havia descrit el Campament Júpiter amb tot detall. Amb 
tot, li costava creure’s el que tenia davant dels ulls. Envoltada per 
les serres d’oakland, la vall almenys era el doble de gran que el 
Campament Mestís. Un riu petit serpentejava per un costat i es 
cargolava cap al centre com una «G» majúscula, abans de desem-
bocar en un llac blau resplendent. 

directament sota la nau, arraulida al caire del llac, la ciutat de 
nova Roma brillava a la llum del sol. Va reconèixer els trets caracte-
rístics dels quals li havia parlat en Jason: l’hipòdrom, el coliseu, els 
temples i els parcs, el barri dels Set Turons ple de carrers sinuosos, 
mansions vistoses i jardins florits. 

Va veure proves de la batalla que els romans havien lliurat feia 
poc contra un exèrcit de monstres. Hi havia una cúpula amb un 
forat obert sobre un edifici que ella va suposar que era el Senat. 
A l’àmplia plaça del fòrum hi havia un pilot de cràters. i algunes 
fonts i estàtues en ruïnes. 

dotzenes d’adolescents vestits amb toga sortien del Senat com 
un riu per veure l’Argo ii més bé. i d’altres romans emergien de 
les botigues i els cafès, assenyalant bocabadats la nau descendent.  

A menys d’un quilòmetre en direcció a l’oest, on sonaven els 
corns, un fort romà s’elevava dalt d’un turó. Semblava idèntic a les 
il·lustracions que l’Annabeth havia vist als llibres militars d’histò-
ria, amb una trinxera defensiva envoltada de punxes, murs alts i 
torres de vigilància armades amb ballestes d’escorpí. A dins, dues 
files perfectes de barracots blancs delimitaven el carrer principal: 
la Via Principalis.  

Per la portalada sortia una columna de semidéus, corrent cap 
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12                            la marca d’atena

a la ciutat amb armadures i llances lluents. Enmig dels rengles, hi 
havia un autèntic elefant de combat. 

L’Annabeth volia enllestir l’aterratge abans que arribessin 
aquestes tropes, però el terra encara era a molts metres de distàn-
cia. Va escrutar la multitud, amb l’esperança de clissar en Percy ni 
que fos un instant. 

Llavors alguna cosa darrere seu va fer BUM! 

L’explosió gairebé la va fer caure per la borda. Es va regirar ràpi-
dament i es va trobar cara a cara davant d’una estàtua enfadada. 

—inacceptable! —va xisclar ell. 
Aparentment, havia aparegut del no-res allà mateix, sobre 

coberta, mitjançant una explosió. de les espatlles, li emanava un 
fum groc sulfurós. Li voleiava un núvol de cendra a prop dels 
cabells arrissats. de cintura cap avall, només era un pedestal qua-
drat de marbre. de cintura cap amunt, era una figura humana 
muscular amb una toga esculpida. 

—no toleraré de cap manera armes dins la línia pomeriana! 
—va declarar amb el to d’un mestre atabalat—. i, definitivament, 
no hi acceptaré ni un grec!

En Jason va mirar breument l’Annabeth com si li digués: «Ho 
tinc controlat».

—Terminus —va dir—. Sóc jo. En Jason Grace. 
—Ah, em recordo de tu, Jason! —va mormolar Terminus—. 

Em pensava que tenies prou seny per no aparellar-te amb els ene-
mics de Roma!

—no són enemics nostres...
—Exacte —va intervenir la Piper tot d’una—. només volem 

parlar. Si poguéssim... 
—Hah! —va exclamar l’estàtua—. no malgastis la teva elo-

qüència embruixadora amb mi, noieta. i deixa aquesta daga abans 
que te l’arrabassi dels dits!
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annabeth                                      13

La Piper va ullar la seva daga de bronze, que aparentment havia 
oblidat que tenia als dits. 

—Umm... d’acord. Però, com me la prendries? no tens braços. 
—impertinent! 
Es va sentit un PoP estrident simultani a un raig de llum gro-

ga. La Piper va esgaripar i va deixar caure la daga, que fumejava i 
espurnejava. 

—Teniu sort que acabo de participar en una batalla —la va 
advertir Terminus—. Si estigués en plenitud de forces, ja hauria 
esborrat del cel aquesta monstruositat voladora!

—Espera. —En Leo va fer un pas endavant, movent suaument 
els controls de la Wii—. Acabes de dir que la meva nau és una 
monstruositat? Estic segur que no volies dir això. 

només de pensar que en Leo era capaç d’atacar l’estàtua amb 
el seu aparell de jocs, n’hi va haver prou per despertar l’Annabeth 
del xoc que l’havia colpit. 

—Tots tranquils. —L’Annabeth va aixecar les mans per ense-
nyar que no duia armes—. Suposo que tu ets Terminus, el déu 
de les fronteres. En Jason em va explicar que tu protegies la 
ciutat de nova Roma, no és veritat? Jo sóc l’Annabeth Chase, 
filla de... 

—Ah, ja sé qui ets! —L’estàtua la va mirar fixament amb aquells 
ulls blancs inexpressius—. Una filla d’Atena, la forma grega de 
Minerva. Escandalós! Vosaltres els grecs no teniu sentit de la decèn-
cia. nosaltres els romans sabem quin és el lloc que li correspon, a 
aquesta deessa. 

L’Annabeth va serrar les dents. Aquesta estàtua no li posava fàcil 
mostrar-se diplomàtica. 

—Què significa exactament, això «d’aquesta deessa»? i què és 
tan escandalós en... 

—Això mateix! —la va interrompre en Jason—. En fi, Termi-
nus, hem vingut fins aquí en missió de pau. Ens encantaria tenir 
permís per aterrar i poder... 
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14                            la marca d’atena

—impossible! —va cloquejar el déu—. deixeu les armes a terra 
i rendiu-vos! Abandoneu la meva ciutat immediatament!

—Què hem de fer? —li va preguntar en Leo—. Rendir-nos o 
marxar?

—Les dues coses! —va replicar Terminus—. Primer rendir-vos 
i després marxar. Ara mateix t’he clavat una bufetada per fer pre-
guntes tan estúpides, marrec ridícul! L’has notat o no?

—Uau. —En Leo estudiava Terminus amb interès professio-
nal—. Se’t veu molt encarcarat. no tens cap clavilla aquí dins que 
s’hagi d’afluixar una mica? T’hi podria donar una ullada. 

Va canviar el comandament Wii per un tornavís del cinturó 
d’eines màgic i va etzibar un copet al pedestal de l’estàtua. 

—Atura’t ara mateix! —va repetir Terminus. Una segona explo-
sió, més fluixa, va provocar que en Leo deixés caure el tornavís—. 
En terra romana, les armes estan prohibides a l’interior de la línia 
pomeriana. 

—A l’interior de què? —va preguntar la Piper. 
—Els límits de la ciutat —li va traduir en Jason. 
—i aquesta nau és una arma en si mateixa! —va exclamar Ter-

minus—. no podeu aterrar de cap manera!
A baix a la vall, els reforços de la legió eren a mig camí de la 

ciutat. A la gentada del fòrum, ara ja hi devia haver més de cent 
persones. L’Annabeth va examinar les cares i... oh, déus: el va veure. 
Caminava cap a la nau amb els braços a les espatlles de dos ado-
lescents, com si fossin els seus companys preferits; un xicot cepat 
amb cabells negres tallats molt curts i una noia que lluïa un casc 
de la cavalleria romana. A ell se’l veia especialment còmode i feliç. 
duia una capa lila igual que la d’en Jason: el distintiu d’un pretor.  

El cor de l’Annabeth va executar una rutina gimnàstica. 
—Leo, para la nau —va ordenar. 
—Què?
—Ja m’has sentit. Atura-la on som ara. 
En Leo va agafar el comandament i el va tibar enlaire. Tots els 
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annabeth                                      15

noranta rems van quedar immòbils allà on eren. La nau va aturar 
el descens.

—Terminus —va dir l’Annabeth—, no hi ha cap norma que 
prohibeixi flotar sobre nova Roma, eh que no?

L’estàtua va arrufar les celles. 
—Bé, no...
—Podem mantenir la nau aquí dalt —va reprendre l’Anna-

beth—. Baixarem al fòrum amb una corda. Així la nau no estarà 
sobre territori romà. Almenys tècnicament. 

L’estàtua va donar la impressió de reflexionar la proposta. L’An-
nabeth es preguntava si, amb unes mans imaginàries, s’estava ras-
cant la barbeta. 

—Els tecnicismes m’agraden —va reconèixer l’estàtua—. Tot 
i així...

—Totes les nostres armes es quedaran a la nau —va prome-
tre l’Annabeth—. Assumeixo que els romans, fins i tot aquests 
reforços que desfilen per rebre’ns, també hauran de fer honor 
a les vostres normes a l’interior de la línia pomeriana, si els ho 
ordenes. 

—Per descomptat! —va exclamar Terminus—. Faig cara de 
tolerar els infractors, jo?

—Umm, Annabeth... —va mormolar en Leo—. Segur que és 
una bona idea això?

L’Annabeth va estrènyer els punys perquè no li tremolessin. 
Aquella esgarrifança freda encara era present. Flotava ben bé 
darrere seu, i ara que Terminus havia parat de cridar i provocar 
explosions, tenia la impressió que fins podia sentir la presència en 
qüestió rient, com si s’alegrés molt de les decisions errònies que 
adoptava. 

Però en Percy era allà baix... tan a prop. Havia d’anar a trobar-
lo com fos. 

—Tot anirà bé —va dir, a fi de tranquil·litzar en Leo—. ningú 
anirà armat. Podrem parlar pacíficament. Terminus s’assegurarà 
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que els dos bàndols observin les normes. —Va mirar l’estàtua de 
marbre i va afegir—: Tracte fet? 

El Terminus va ensumar. 
—Suposo que sí. Per ara. Podeu baixar amb la vostra escala fins 

a nova Roma, filla d’Atena. Però procureu no destruir la meva 
ciutat, sisplau. 

I I

P E R C Y

16                            la marca d’atena
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Un mar de semidéus reunits apressadament es van separar perquè 
l’Annabeth pogués avançar pel fòrum. Alguns semblaven tensos i 
altres nerviosos. Alguns anaven embenats arran de l’última batalla 
amb els gegants, però ningú portava armes. i ningú la va atacar. 

S’hi havien aplegat famílies senceres per veure els nouvin-
guts. L’Annabeth va veure parelles amb nadons, nens de bol-
quers agafats a les cames dels pares, fins i tot algunes persones 
grans amb una mescla de vestuari romà i roba moderna. Eren 
tots semidéus? L’Annabeth sospitava que sí, tot i que no havia 
vist mai un lloc com aquest. Al Campament Mestís, la majoria 
dels semidéus eren adolescents. Si sobrevivien el suficient per 
graduar-se a l’institut, o bé es quedaven com a consellers o bé 
marxaven per començar, com poguessin, una vida en el món 
dels mortals, aquí hi havia una comunitat intergeneracional 
completa.

A l’extrem de la multitud, l’Annabeth va entrellucar en Tyson, 
el ciclop, i la gossa d’en Percy, Missis o’Leary, que eren la primera 
partida d’exploració que havia sortit del Campament Mestís cap al 
Campament Júpiter. Semblaven de bon humor. En Tyson saludava 

I I
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amb una mà i somreia. Portava un estendard amb les lletres SPQR 
com si fos un pitet gegant. 

Una part del cervell de l’Annabeth registrava la bellesa de la 
ciutat: l’olor de les fleques, el bombolleig de les fonts, les flors que 
esclataven als jardins. i l’arquitectura... ah, déus, l’arquitectura: 
columnes de marbre daurades, mosaics meravellosos, arcs monu-
mentals i mansions amb terrassa. 

Al seu davant, els semidéus van obrir pas a una noia amb arma-
dura romana completa i una capa lila. Els cabells foscos se li escam-
paven sobre les espatlles. Tenia els ulls negres com l’obsidiana. 

La Reyna. 
En Jason l’hi havia descrit molt bé. Encara que no ho hagués 

fet, l’Annabeth l’hauria distingit com una líder. duia l’armadura 
decorada amb medalles. Actuava amb tanta seguretat que els altres 
semidéus s’enretiraven i li esquivaven la mirada. 

L’Annabeth també va reconèixer alguna cosa en la seva expres-
sió; el contorn dur de la boca i la deliberació amb què aixecava el 
mentó, com si estigués disposada a acceptar qualsevol repte. La 
Reyna s’esforçava a aparentar coratge, mentre reprimia una mescla 
d’esperança, preocupació i por que no podia mostrar en públic. 

L’Annabeth coneixia aquella expressió. La veia cada vegada que 
es mirava en un mirall. 

Les dues noies es van estudiar. Els amics de l’Annabeth van for-
mar una ferradura al seu voltant. Els romans murmuraven el nom 
d’en Jason, i l’observaven amb recel. 

Llavors, enmig de la gentada, va aparèixer algú més, i el camp 
de visió de l’Annabeth es va endinsar en un túnel.  

En Percy la mirava somrient: aquell somriure sarcàstic i busca-
raons que l’havia inquietat durant anys però al final l’havia cap-
tivat. Els ulls, color verd mar, eren tan sensuals com ella els recor-
dava. duia els cabells foscos pentinats a un costat, com si acabés 
d’arribar d’una passejada per la platja. Se’l veia més bé i tot que sis 
mesos enrere: més bru de pell i més alt, més esvelt i més musculat. 
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L’Annabeth estava tan impressionada que era incapaç de mou-
re’s. Li feia l’efecte que, si s’acostava a ell una mica més, totes les 
molècules del seu cos entrarien en combustió. Estava secretament 
enamorada d’ell des que tenien dotze anys. L’estiu passat, li havia 
agafat molt fort. Havien estat feliços quatre mesos... i després ell 
havia desaparegut. 

durant la separació, els sentiments de l’Annabeth havien sofert 
una transformació. Havien augmentat amb una intensitat dolo-
rosa, com si l’haguessin forçat a abandonar una medicació que li 
havia de salvar la vida. Ara no sabia què li resultaria més escruixi-
dor: viure amb aquella absència horrible o tornar a estar amb ell. 

La pretor Reyna es va redreçar. Amb aparent indiferència, es va 
girar cap a en Jason. 

—Vaja, en Jason Grace, aquell qui era el meu company d’ar-
mes... —va dir, pronunciant l’expressió «company d’armes» com 
si fos una cosa perillosa—. Benvingut a casa. i aquests, els teus 
amics...

L’Annabeth es va fer endavant tot i que no en tenia intenció. En 
Percy va anar corrents cap a ella al mateix temps. La gentada es va 
posar tensa. Alguns van fer el gest d’agafar l’espasa, que no tenien 
a lloc.  

En Percy la va envoltar amb els braços. Es van besar, i per un 
moment tota la resta va deixar de tenir importància. Un asteroi-
de podia haver xocat contra el planeta i extingir-ne tota la vida, i 
l’Annabeth no se n’hauria ni adonat. 

En Percy feia olor d’aire de mar. Tenia els llavis salats. 
El meu cervell d’algues, va pensar ella alegrement. 
En Percy es va apartar i li va estudiar la cara. 
—déus, mai no hauria cregut...
L’Annabeth li va aferrar el canell i el va fer giravoltar per sobre 

de l’espatlla. Ell va caure contra el paviment de pedra. Alguns 
romans van esgaripar. Uns quants es van fer endavant, però la 
Reyna va cridar: 
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—Un moment! Tots quiets! 
L’Annabeth va posar un genoll sobre el pit d’en Percy. Li va 

plantar l’avantbraç sobre el coll. Li era absolutament igual què en 
pensessin els romans. Un grumoll incandescent se li expandia al 
pit; un tumor de neguit i mal humor que havia arrossegat des de 
la tardor. 

—Si mai em tornes a deixar —li va dir, amb els ulls enrogits—, 
juro per tots els déus... 

En Percy va tenir prou tremp per posar-se a riure. de cop i 
volta, aquell grumoll d’emocions sobreescalfades es va fondre dins 
l’Annabeth. 

—Considera’m avisat —va replicar en Percy—. Jo també t’he 
enyorat. 

L’Annabeth es va aixecar i el va ajudar a posar-se dret. Tenia 
moltes ganes de tornar a petonejar-lo, però va aconseguir conte-
nir-se. 

En Jason es va escurar la gola. 
—doncs sí... Resulta agradable haver tornat. 
Va presentar la Reyna a la Piper, la qual semblava una mica fas-

tiguejada per no haver tingut l’oportunitat de pronunciar les frases 
que havia assajat des de feia dies, i després a en Leo, que somreia i 
va fer el signe de la pau. 

—i ella és l’Annabeth —va remarcar en Jason—. Emm, nor-
malment no fa volar la gent amb claus de judo. 

Els ulls de la Reyna espurnejaven. 
—Segur que no ets romana, Annabeth? o bé una amazona?
L’Annabeth no sabia si això era un compliment, però va oferir-

li la mà. 
—només ataco així el meu company —va prometre—. Encan-

tada de coneixe’t. 
La Reyna va encaixar amb gest ferm. 
—diria que hem de parlar de moltes coses. Centurions!
Es van avançar uns quants legionaris romans, aparentment els 
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oficials veterans. dos adolescents van aparèixer vora en Percy,  
els mateixos que l’acompanyaven abans. L’asiàtic corpulent amb els 
cabells gairebé al zero devia tenir cosa de quinze anys. Resultava 
entranyable, de la manera que ho pot ser un ós panda de peluix de 
mida gegant. La noia era més jove, uns tretze anys, i tenia els ulls 
de color ambre, pell de xocolata i cabells llargs arrissats. duia un 
casc de cavalleria sota el braç. 

L’Annabeth, pel llenguatge gestual, notava que se sentien pro-
pers al Percy. Es quedaven a prop seu amb aire protector, com si 
ja haguessin compartit moltes aventures. Va sentir una onada de 
gelos. Era possible que en Percy i aquesta noia...? no. La quími-
ca que demostraven tots tres no era d’aquesta mena. L’Annabeth 
s’havia passat tota la vida aprenent a llegir els senyals de les perso-
nes. Era una habilitat de supervivència. Si hagués d’aventurar una 
suposició, diria que el noi asiàtic corpulent era parella de la noia, 
però sospitava que estaven junts des de feia no gaire temps.

Hi havia una cosa, en tot cas, que no entenia: què mirava tan 
intensament la noia? Arrufava les celles en direcció de la Piper i en 
Leo, com si en reconegués un dels dos i el record fos dolorós. 

Mentrestant, la Reyna repartia ordres als seus oficials. 
—...digueu a la legió que descansi. dakota, alerta els esperits 

de la cuina. digue’ls que preparin un banquet de benvinguda.  
i tu, octavi... 

—Permetràs que aquests intrusos entrin al campament? —Un 
noi alt amb cabells rossos gruixuts es va obrir pas amb els colzes—. 
Reyna, la seguretat...

—no els portarem pas al campament, octavi —La Reyna li va 
dedicar una mirada severa—. Menjarem aquí, al fòrum. 

—Ah, d’acord, sí —va grunyir l’octavi. Aparentment era l’únic 
que no es dirigia a la Reyna com a la seva superior, per més que 
era escanyolit, pàl·lid, i que, pel motiu que fos, duia tres ossets de 
peluix penjats al cinturó—. Vols que descansem a l’ombra de la 
seva nau de guerra. 
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—Són els nostres convidats —va remarcar la Reyna, cisellant 
cada paraula—. Els donarem la benvinguda i parlarem amb ells. 
En tant que àugur, hauries d’oferir un sacrifici a la pira per agrair 
als déus que ens hagin tornat en Jason sa i estalvi. 

—Bona idea —va intervenir en Percy—. Vés a cremar els teus 
ossets, octavi. 

Feia la impressió que la Reyna s’esforçava per no riure. 
—Ja heu sentit les meves ordres. Marxeu. 
Els oficials es van dispersar. L’octavi va dedicar al Percy una 

mirada d’odi absolut. Llavors va ullar l’Annabeth amb aire de sos-
pita i se’n va anar ràpidament. 

En Percy va agafar la mà de l’Annabeth. 
—no pateixis per l’octavi —va dir—. La majoria dels romans 

són bona gent... com en Frank i la Hazel aquí presents, o la Reyna. 
Tots estarem bé. 

L’Annabeth tenia la mateixa sensació que si algú li hagués 
embolicat el coll amb un drap moll. Va tornar a sentir aquell riure 
entre murmuris, com si la presència l’hagués seguit des de la nau. 

Va alçar la mirada cap a l’Argo ii. Sota la llum del sol, el seu 
enorme buc de bronze resplendia. Una part d’ella mateixa volia 
raptar en Percy en aquell precís instant, pujar a bord i, ara que 
encara podien, marxar volant ben lluny. 

no es podia treure del damunt la sensació que estava a punt de 
passar alguna cosa horrible. i alhora pensava que mai més, per cap 
motiu, s’arriscaria a perdre en Percy.

—Estarem bé —va repetir ella, que s’ho volia creure.
—Excel·lent —va dir la Reyna. Es va girar de cara a en Jason, i 

l’Annabeth va pensar que pels ulls traslluïa una lluïssor estranya, 
com si tingués gana—. Parlem i podrem celebrar una reunió com 
cal. 
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L’Annabeth hauria volgut tenir gana, perquè els romans, de men-
jar, en sabien. 

Van traslladar sofàs i taules baixes al fòrum fins que s’assem-
blava a una exposició de mobiliari. Els romans s’hi instal·laven 
en grups de deu i de vint, i parlaven i reien mentre els esperits 
del vent (aurae) giravoltaven sobre els caps de la gent i servien un 
assortiment infinit de pizzes, sandvitxos, patates rosses, begudes 
fredes i galetes acabades de coure. Enmig de la multitud, deam-
bulaven tot de fantasmes liles (lars) amb togues i armadures de 
legionari. Al perímetre de la festa, hi havia uns quants sàtirs (no, 
faunes, es va corregir l’Annabeth) que trotaven de taula en taula, 
pidolant menjar i monedes soltes. En un planell proper, l’elefant 
de combat jugava amb Misses o’Leary, i els nens jugaven a la 
pesta al voltant de les estàtues de Terminus que marcaven els 
límits de la ciutat. 

L’escena en conjunt era tan familiar, i alhora tan extraordinària, 
que l’Annabeth sentia vertigen. 

L’únic que ella volia era estar amb en Percy (preferentment a 
soles). Sabia que s’hauria d’esperar. Si la missió havia de triomfar, 
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necessitaven aquests romans, i això significava arribar a coneixe’ls 
i a teixir una certa bona voluntat.  

La Reyna i uns quants oficials seus (inclòs el xicot ros anomenat 
octavi, que acabava de tornar de cremar un ós de peluix en honor 
als déus) es van asseure amb l’Annabeth i la seva tripulació. En 
Percy s’hi va afegir juntament amb els seus dos amics nous, en 
Frank i la Hazel. 

Mentre s’aposentava sobre la taula un tornado de plates de 
menjar, en Percy es va inclinar i va xiuxiuejar: 

—Et vull ensenyar nova Roma. Tu i jo sols. És un lloc increïble. 
Sentint això, l’Annabeth s’hauria d’haver emocionat. Precisa-

ment «tu i jo sols» era el que ella desitjava. Per contra, se li va fer 
un nus de ressentiment a la gola. Com podia parlar amb tant d’en-
tusiasme d’aquest lloc, en Percy? Què passava amb el Campament 
Mestís, que era el seu campament, la seva casa?

Procurava no mirar les marques noves que en Percy tenia a 
l’avantbraç: un tatuatge amb les lletres SPQR, igual que el d’en 
Jason. Al Campament Mestís, els semidéus rebien collarets per 
commemorar els anys d’entrenament. Aquí, els romans et crema-
ven la pell amb un tatuatge, com si volguessin dir: «Tu ens per-
tanys. Per sempre més».

L’Annabeth es va empassar uns quants comentaris mordaços. 
—d’acord. i tant. 
—He estat pensant —va dir ell, nerviós—. He tingut una idea...
Es va aturar perquè, en aquell moment, la Reyna va proposar 

un brindis per l’amistat. 
després de totes les presentacions, els romans i la tripulació 

de l’Annabeth van començar a explicar-se històries. En Jason va 
relatar que havia arribat al Campament Mestís sense memòria, i 
que havia anat a una missió amb la Piper i en Leo per rescatar la 
deessa Hera (o Juno, com us agradi més, ja que resultava igual de 
molesta per als grecs com per als romans) de l’empresonament a 
la Casa dels Llops, al nord de Califòrnia. 
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—impossible! —va intervenir l’octavi—. Aquell és el nostre 
lloc més sagrat. Si els gegants haguessin empresonat una deessa 
allà... 

—L’haurien destruït —va dir la Piper—. i n’haurien culpat els 
grecs per abrandar una guerra entre els dos campaments. Ara, calla 
i deixa que en Jason expliqui el final de la història. 

L’octavi va obrir la boca, però no en va sortir cap so. L’Anna-
beth admirava de tot cor l’eloqüència embruixadora de la Piper. Es 
va adonar que la Reyna mirava alternativament en Jason i la Piper 
arrufant les celles, com si per fi s’adonés que eren parella.

—El cas és que va ser així com vam descobrir els plans de Gaia, 
la deessa terrenal —va reprendre en Jason—. Encara està mig ador-
mida, però és ella qui allibera els monstres del Tàrtar i desvetlla els 
gegants. A la Casa del Llop, vam lluitar contra Porfirió, el gran líder 
de la colla. Va dir que es retirava a les terres antigues; o sigui Grècia. 
Té intenció de despertar Gaia i destruir els déus a còpia de... com 
ho va dir ell? Arrencar les seves arrels... sí, això va dir. 

En Percy va assentir pensatiu.
—Aquí Gaia també ha estat força enfeinada. nosaltres també 

vam tenir un encontre amb la Reina Carabruta. 
En Percy va narrar la seva versió de la història. Va dir que s’havia 

despertat sense memòria a la Casa dels Llops. només hi havia una 
paraula que havia recordat: Annabeth. 

Quan va sentir això, l’Annabeth es va haver d’esforçar per no 
plorar. En Percy els va explicar el viatge fins a Alaska amb en Frank 
i la Hazel, i com havien vençut el gegant Alcioneu, alliberat el déu 
Tànatos i tornat al campament romà amb l’estendard perdut de 
l’àliga daurada per repel·lir un atac de l’exèrcit dels gegants. 

Quan en Percy va acabar, en Jason va xiular amb admiració. 
—no és estrany que t’escollissin pretor. 
L’octavi va esbufegar. 
—Però això ara significa que tenim tres pretors! i les normes 

estableixen clarament que només en podem tenir dos!
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—Si t’ho mires pel costat bo —va replicar en Percy—, tant en 
Jason com jo et superem en rang, octavi, de manera de tots dos et 
podem dir que callis d’una vegada. 

L’octavi es va posar més lila que una samarreta romana. En 
Jason va saludar en Percy fent xocar suaument puny contra puny.

Fins i tot la Reyna va aconseguir somriure, tot i tenir els ulls 
tèrbols. 

—Haurem de resoldre després el problema del pretor de més 
—va apuntar—. En aquest precís moment tenim assumptes  
més seriosos entre mans. 

—Em faré a un costat i cediré el lloc a en Jason —va dir en Percy 
simplement—. no n’hi ha per tant.

—Que no n’hi ha per tant? —va replicar l’octavi ennuegant-
se—. Parlem del pretori de Roma... i dius que no n’hi ha per 
tant?

En Percy el va ignorar i es va girar cap a en Jason.
—Tu ets el germà de la Thalia Grace, oi? Uau. no us assembleu 

gens. 
—Sí, ja m’hi he fixat —va respondre en Jason—. En fi, gràcies 

per haver ajudat el meu campament mentre jo no hi era. Has fet 
una feina esplèndida. 

—El mateix et dic —va correspondre en Percy. 
L’Annabeth li va donar un copet a la canyella. detestava inter-

rompre aquella amistat incipient entre mascles, però la Reyna tenia 
raó: havien de discutir coses més importants. 

—Hem de parlar de la Gran Profecia. Pel que sembla, els romans 
també la coneixen. 

La Reyna va assentir. 
—nosaltres en diem la Profecia dels Set. octavi, tu te la saps 

de memòria?
—Esclar que sí —va contestar—. Però, Reyna...
—Recita-la, sisplau. Però en la parla actual i no en llatí. 
L’octavi va sospirar.
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—«Set mestissos respondran a la crida. de tempesta o foc rebrà 
el món fatal ferida...»

—«Amb un últim alè, preservar el vot més fort —va prosseguir 
l’Annabeth—, i els enemics porten armes a les Portes de la Mort». 

Tothom la va mirar. Exceptuant en Leo, que havia construït un 
molinet amb el paper d’alumini amb què embolicaven els tacos i 
el posava vora els esperits del vent quan passaven. 

L’Annabeth no sabia del cert per què, tot d’una, havia pronun-
ciat aquells versos de la profecia. Havia sentit l’impuls de fer-ho i 
punt. 

 El noi gros, en Frank, seia amb el cos inclinat endavant, i la 
mirava fascinat, com si li hagués sortit un altre ull. 

—És veritat que tu ets filla de Min... vull dir, d’Atena?
—Sí —va contestar l’Annabeth, sentint-se a la defensiva de cop 

i volta—. Per què et resulta tan sorprenent això?
L’octavi se’n va burlar. 
—Si ets de veritat una filla de la deessa de la saviesa... 
—Ja n’hi ha prou —li va etzibar la Reyna—. L’Annabeth és el 

que ella diu que és. Ha vingut en pau... —A contracor, li va dedicar 
una mirada de respecte—. d’altra banda, en Percy ha parlat molt 
bé de tu. 

L’Annabeth va trigar un moment a desxifrar la veu de la Reyna. 
En Percy va abaixar els ulls, inesperadament interessat en la seva 
hamburguesa de formatge. 

L’Annabeth es notava la cara vermella. Ai, déus... la Reyna havia 
intentat seduir en Percy. Això explicava el matís d’amargor, i potser 
fins i tot d’enveja, de les seves paraules. En Percy l’havia refusat per 
l’Annabeth.  

En aquell moment, l’Annabeth va perdonar al seu company 
tots els errors que havia comès anteriorment. Volia abraçar-lo allà 
mateix, però es va imposar mantenir la calma. 

—Ah, gràcies —va dir a la Reyna—. Sigui com sigui, una part 
d’aquesta profecia s’ha fet comprensible. Els enemics que porten 
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armes a les Portes de la Mort... es refereix als romans i als grecs. 
Hem de sumar les nostres forces per trobar aquestes portes. 

La Hazel, la noia del casc de cavalleria amb cabells llargs i arris-
sats, va agafar una cosa de la vora del plat. Semblava un robí gran; 
però abans que l’Annabeth en pogués estar segura, la Hazel se’l va 
guardar a la butxaca de la camisa texana. 

—El meu germà, en nico, va anar a buscar les portes —va 
apuntar. 

—Espera —va intervenir novament l’Annabeth—. En nico di 
Angelo? En nico és el teu germà?

La Hazel va assentir com si fos evident. dins el cap de l’An-
nabeth es van acumular una dotzena més de preguntes, però ja li 
donava voltes com el molinet d’en Leo. Va decidir deixar-ho córrer. 

—d’acord. Què deies?
—Va desaparèixer. —La Hazel es va humitejar els llavis—. Em 

fa por que... no ho sé del cert, però em sembla que li ha passat 
alguna cosa. 

—El buscarem —va prometre en Percy—. de totes maneres, 
hem de trobar les Portes de la Mort. Tànatos ens va dir que desco-
briríem totes dues respostes a Roma... Vull dir, a la Roma original. 
Això és camí de Grècia, eh que sí?

—Tànatos us va dir això? —L’Annabeth s’esforçava a centrar el 
pensament en aquella idea i prou—. El déu de la mort?

Ella havia conegut molts déus. Fins i tot havia estat a l’infra-
món; però allò que havia explicat en Percy sobre l’alliberament de 
l’encarnació de la mort, l’esfereïa de debò. 

En Percy va mossegar l’hamburguesa. 
—Ara que la Mort torna a ser lliure, els monstres es desintegra-

ran i tornaran al Tàrtar com abans. Però mentre les Portes de la 
Mort siguin obertes, continuaran retornant. 

La Piper va donar mitja volta a la ploma que duia als cabells. 
—Com aigua que s’escola d’una presa —va suggerir. 
—Sí —va afegir en Percy somrient—. i que s’escola de pressa. 
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—Com? —li va preguntar la Piper. 
—Res —va contestar ell—. Un acudit privat. El que compta és 

que haurem de trobar les portes i tancar-les abans de poder anar a 
Grècia. És l’única manera de tenir una possibilitat de derrotar els 
gegants i assegurar-nos que aquesta derrota perduri. 

La Reyna va agafar una poma d’una safata de fruita que passava. 
La va fer girar sobre les puntes del dits, escodrinyant-ne la pela, 
d’un vermell fosc. 

—Bé, tu ens proposes una expedició a Grècia amb la vostra 
nau de guerra. Ja ets conscient que les terres antigues i la Mare 
nostrum són llocs perillosos?

—La mare què? —va preguntar en Leo.
—Mare nostrum —va repetir en Jason—. Vol dir «el nostre 

mar». És la manera com els antics romans anomenaven el Medi-
terrani. 

La Reyna va assentir. 
—El territori que en altre temps era l’imperi Romà no és sola-

ment el lloc on van néixer els déus. També és la llar ancestral dels 
monstres, els titans, els gegants... i coses pitjors. Si viatjar per Amè-
rica resulta perillós per als semidéus, allà ho serà deu vegades més. 

—Vas advertir-nos que la missió a Alaska seria difícil —li va 
recordar en Percy—. i vam sobreviure. 

La Reyna va sacsejar el cap. Amb les ungles, mentre  giravoltava 
la poma, hi feia petits talls en forma de mitja lluna. 

—Percy, viatjar pel Mediterrani representa una altra escala de 
perills completament diferent. Fa segles que els semidéus romans 
no hi poden anar. Cap heroi amb dos dits de seny no s’hi arriscaria. 

—Així nosaltres som els bons! —va exclamar en Leo somrient 
per sobre del molinet—. Perquè nosaltres estem tots sonats, no és 
veritat? A més, l’Argo ii és una nau de guerra de primera fila. Ens 
hi portarà. 

—Però ens haurem d’afanyar —va afegir en Jason—. no sé què 
planifiquen els gegants exactament, però Gaia cada dia recupera 
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una mica més de consciència. Envaeix els somnis de la gent, apareix 
en llocs insospitats i va convocant monstres més i més poderosos. 
Hem d’aturar els gegants abans que puguin despertar-la del tot. 

L’Annabeth va sentir una esgarrifança. darrerament, ella també 
patia malsons. 

—«Set mestissos han de respondre a la crida» —va dir—. Ha 
de ser una mescla dels nostres campaments. En Jason, la Piper, en 
Leo i jo. Som quatre. 

—i jo —va intervenir en Percy—. Juntament amb la Hazel i en 
Frank. Ja som set. 

—Com? —L’octavi es va posar dempeus d’un bot—. Se suposa 
que hem d’acceptar això, nosaltres? Sense votar-ho al Senat? Sense 
un debat com cal? Sense... 

—Percy! 
En Tyson, el ciclop, gambava cap a ells amb la Missis o’Leary als 

talons. A l’esquena del cerber reposava l’harpia més prima que l’An-
nabeth havia vist mai: una noia amb cara malaltissa, cabells vermells 
molt gruixuts, un vestit de roba de sac i plomes vermelles a les ales. 

L’Annabeth ignorava d’on havia vingut aquella harpia, però se li 
va entendrir el cor quan va veure en Tyson amb aquells texans i la 
camisa de franel·la espellifats, i l’estendard amb l’SPQR posat del 
revés sobre el pit. Havia tingut experiències francament dolentes 
amb els ciclops, però en Tyson era un sol. També era germanastre 
d’en Percy (una història llarga), i això gairebé el convertia en un 
més de la família. 

En Tyson es va aturar vora el sofà retorçant-se aquelles mans 
carnoses. El seu gran ull castany exsudava preocupació. 

—L’Ella està espantada —va dir. 
—n-n-no més vaixells —va murmurar l’harpia, parlant sola 

mentre es tibava les plomes furiosament—. Titanic, Lusitania, 
Pax... els vaixells no són per a les harpies. 

En Leo va empetitir els ulls. Va mirar la Hazel, que seia al seu 
costat. 
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—Aquesta noia amb forma de pollastre acaba de comparar el 
meu vaixell amb el Titanic?

—no és un pollastre —La Hazel va evitar la mirada de l’Ella, 
com si en Leo l’hagués posat nerviosa—. L’Ella és una harpia. El 
cas és que és una mica... susceptible. 

—L’Ella és maca —va remarcar en Tyson—. i està espantada. 
Ens l’hem d’emportar d’aquí, però no vindrà a la nau. 

—Res de naus —va repetir l’Ella. Va mirar directament l’An-
nabeth—. Mala sort. Aquí la tenim. «La filla de la saviesa camina 
sola...» 

—Ella! —En Frank es va aixecar de cop—. Potser no és el 
moment més apropiat... 

—«La Marca d’Atena, Roma amb foc assola» —va continuar 
l’harpia tapant-se les orelles amb les mans i alçant la veu—. «Bes-
sons que de l’àngel apaguen el ble, ell que té la clau de la mort sense 
fre. La ruïna dels gegants s’alça entre l’or i la blancor, guanyada 
amb el dolor d’un teixit que és presó».

L’efecte va ser igual que si algú hagués llançat una granada de 
llum damunt la taula. Tothom mirava fixament l’harpia. ningú 
deia res. El cor de l’Annabeth bategava fort. «La Marca d’Atena...» 
Va resistir l’impuls de comprovar-ho ficant la mà a la butxaca, però 
notava que la temperatura de la moneda de plata augmentava... El 
regal maleït de la seva mare. «Segueix la Marca d’Atena. Venja’m».

Al voltant, el xivarri del banquet persistia, però atenuat i distant, 
com si aquell grupet de sofàs s’hagués esmunyit cap a un dimensió 
més silenciosa. 

En Percy va ser el primer a revifar-se. Es va aixecar i va agafar 
en Tyson pel braç. 

—Ja ho tinc! —va exclamar fingint entusiasme—. Què et sem-
bla si t’emportes l’Ella a prendre l’aire? Hi podeu anar amb la Mis-
sis o’Leary...

—Espera un moment. —L’octavi va engrapar un dels seus 
óssos de peluix i l’estrangulava amb mans tremoloses. i mirava 
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l’Ella amb una fixació malsana—. Què ha dit l’harpia exactament? 
Sonava com... 

—Llegeix molt —va irrompre en Frank—. La vam trobar en 
una biblioteca. 

—Sí! —va corroborar la Hazel—. deu ser alguna cosa que ha 
llegit en un llibre. 

—Llibres —va murmurar l’Ella amb ganes de col·laborar—.  
A l’Ella li agraden els llibres. 

Ara que havia dit el seu tros, l’harpia semblava més relaxada. 
Reposava amb les cames creuades a l’esquena de la Missis o’Leary, 
mentre s’endreçava les plomes.  

L’Annabeth va dedicar una mirada curiosa a en Percy. Ell, en 
Frank i la Hazel volien ocultar alguna cosa, òbviament. L’harpia 
havia recitat una profecia... una profecia que l’atenyia a ella. 

L’expressió d’en Percy implorava: «Auxili». 
—Això era una profecia —va insistir l’octavi—. Sonava com 

una profecia. 
no va contestar ningú. 
L’Annabeth no entenia què passava exactament, però sí que en 

Percy es trobava en un mal pas que podia empitjorar. 
Va forçar una rialla: 
—de veritat, octavi? Potser aquí, al territori romà, les harpies 

són diferents. Les nostres tenen la intel·ligència justa per netejar 
camarots i fer el dinar. Les vostres acostumen a profetitzar el futur? 
Les consulteu per conèixer els auguris, vosaltres?

Aquestes paraules van provocar l’efecte desitjat. Els oficials 
romans van esclafir a riure nerviosos. Alguns examinaven l’Ella, 
després miraven l’octavi amb un esbufec mofeta. La idea d’una 
noia amb forma de pollastre proclamant profecies era aparent-
ment tan ridícula per als romans com ho era per als grecs. 

L’octavi va deixar caure el peluix. 
—doncs... emm, no, però...
—Tal com ha suggerit la Hazel, deixa anar a l’atzar frases d’un 
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llibre qualsevol —va insistir l’Annabeth—. A més, nosaltres ja 
tenim una profecia autèntica per la qual preocupar-nos. 

Es va girar cap a en Tyson. 
—En Percy té raó. Per què no agafes l’Ella i la senyora o’Leary 

i us perdeu una estona? Li sembla bé això, a l’Ella?
—Els gossos grans són bons —va replicar l’harpia—. Amic fidel 

(Old Yeller), 1957, guió de Fred Gipson i William Tunberg. 
L’Annabeth no sabia com agafar-se aquesta resposta, però en 

Percy va somriure com si el problema ja estigués resolt. 
—Fantàstic! —va exclamar—. Us enviarem un missatge iris 

quan haguem acabat i us atraparem després. 
Els romans van mirar la Reyna, esperant ordres. L’Annabeth 

contenia la respiració. 
La Reyna tenia una expressió de pòquer magnífica. Va mirar 

l’Ella atentament, però l’Annabeth no era pas capaç d’endevinar 
què pensava. 

—Molt bé —va dir la pretor finalment—. Marxeu. 
—iai! 
En Tyson va donar la volta als sofàs per fer una gran abraçada 

a cadascú (fins i tot a l’octavi, que no semblava gaire content pel 
gest). després es va enfilar a l’esquena de la senyora o’Leary amb 
l’Ella, i la gossa va sortir disparada cap al fòrum. Es van submergir 
directament dins una ombra de la paret del Senat i van desaparèixer. 

—Bé. —La Reyna va deixar a la taula la poma que no s’havia 
menjat—. L’octavi té raó en una cosa. Hem d’obtenir l’aprovació 
del Senat abans de donar permís als nostres legionaris per anar a 
una missió... Especialment, una missió tan perillosa com la que 
heu proposat. 

—Tot aquest sidral put a traïció —va grunyir l’octavi—. Aquest 
trirrem no és una nau de pau!

—Puja a bord, noi —li va oferir en Leo—. Et duré a fer un volt. 
Et deixaré agafar el timó i, si et portés molt bé, però que molt bé, 
et donaré un barretet de capità de paper.
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Els narius de l’octavi es van abrandar. 
—Com t’atreveixes?
—És una bona idea —va intervenir la Reyna—. octavi, vés amb 

ell a veure la nau. Convocarem una reunió del Senat per d’aquí a 
una hora. 

—Però... —L’octavi es va parar. Semblava que, per l’expressió 
de la Reyna, havia entès que continuar discutint no seria beneficiós 
per a la salut—. d’acord. 

En Leo es va aixecar. Es va girar cap a l’Annabeth i el somriure 
se li va transformar. Va succeir tan de pressa que l’Annabeth es va 
pensar que s’ho havia imaginat, però durant un instant va tenir la 
impressió que el lloc d’en Leo l’havia ocupat algú altre, algú que 
somreia fredament i traspuava una lluïssor cruel als ulls. Llavors 
l’Annabeth va parpellejar, i en Leo ja tornava a ser el Leo de sem-
pre, amb el somriure irònic de costum. 

—Fins ara —va prometre—. Això serà èpic. 
La va inundar una esgarrifança horrorosa. Mentre en Leo i l’oc-

tavi s’encaminaven cap a l’escala de corda, fins es va plantejar cri-
dar-los de nou... però, com ho explicaria? Els havia de dir que se li 
anava el cap, que veia coses estranyes i sentia calfreds? 

Els esperits del vent van començar a endreçar les plates. 
—Ah, Reyna —va intervenir en Jason—, si no et sap greu, 

m’agradaria fer una passejada amb la Piper abans de la reunió del 
Senat. no ha estat mai a nova Roma. 

L’expressió de la Reyna es va endurir. 
L’Annabeth es meravellava que en Jason pogués ser tan espès. 

Era possible que no s’adonés que la Reyna n’estava molt, d’ell? 
demanar permís a la Reyna per ensenyar a la seva nova parella la 
ciutat de la Reyna era com tirar sal sobre una ferida. 

—naturalment —va respondre ella fredament. 
En Percy va agafar l’Annabeth de la mà. 
—Sí, jo també. M’agradaria ensenyar a l’Annabeth...
—no —va escopir la Reyna. 
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En Percy va ajuntar les celles. 
—Perdona?
—Voldria parlar un moment amb l’Annabeth —va observar la 

Reyna—. A soles. Si no t’importa, company pretor. 
El to deixava ben clar que no demanava pas permís. 
El calfred es va escampar avall per l’esquena de l’Annabeth. Es 

preguntava què li ballava pel cap a la Reyna. Potser no li agradava 
que dos individus que l’havien rebutjat anessin per la ciutat fent 
visites turístiques amb les seves companyes sentimentals. o potser 
li volia comentar en privat alguna cosa. Fos com fos, l’Annabeth se 
sentia reticent a quedar-se a soles i desarmada amb la líder romana. 

—Vine, filla d’Atena. —La Reyna es va aixecar del sofà—. Anem 
a fer un volt. 
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