001M-2521Cat.indd 1

26/09/13 10:22

Moltes gràcies a Linda Chapman.
Per a Amelia T, Katie, Maia i Amelia M...
cinc amigues especials
Primera edició: novembre del 2013
Títol original: Christmas Castle
L’edició original en anglès va ser publicada el 2012
per Orchard Books
Maquetació: Marquès, SL
Adaptació de coberta: Adriana M. Vila-Abadal
Edició: David Sánchez Vaqué
Coordinació editorial: Anna Pérez i Mir
Direcció editorial: Iolanda Batallé Prats
© 2012 Hothouse Fiction Limited, pel text
© 2012 Orchard Books, per les il·lustracions
© 2013 Jordi Vidal i Tubau, per la traducció
© 2013 La Galera SAU Editorial, per l’edició en
llengua catalana
La Galera, SAU Editorial
Josep Pla, 95
08019 Barcelona
www.lagalera.cat
Imprès a Liberdúplex
Ctra. BV-2249, km 7,4
Pol. Ind. Torrentfondo
08791 Sant Llorenç d’Hortons
Dipòsit legal: B-22.834-2013
Imprès a la UE
ISBN: 978-84-246-4928-9
Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o
transformació d’aquesta obra resta rigorosament prohibida i estarà
sotmesa a les sancions establertes per la llei. L’editor faculta el CEDRO
(Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè
autoritzi la fotocòpia o l’escaneig d’algun fragment a les persones que hi
estiguin interessades.

001M-2521Cat.indd 2

26/09/13 10:22

El Castell
de Nadal
ROSIE BANKS
Traducció de Jordi Vidal i Tubau

001M-2521Cat.indd 3

26/09/13 10:22

001M-2521Cat.indd 4

26/09/13 10:22

001M-2521Cat.indd 5

26/09/13 10:22

Llibre
Primer

001M-2521Cat.indd 7

26/09/13 10:22

´

Index

La nit de Nadal
La fira de Nadal
´
El malefici de la reina Malicia

Una entrada
L’Estel Lluent
Una cursa cap al cim

001M-2521Cat.indd 9

11

25

43
53

63
77

26/09/13 10:22

La nit de Nadal

«A vint-i-cinc de desembre, fum, fum, fum!»,
cantava l’Abril Pianola quan, junt amb les
seves amigues Paula Costa i Rita Miró,
entraven a l’habitació de la Rita.
L’Abril es va girar somrient cap a les
seves millors amigues amb un saltiró
que va fer onejar la seva llarga cabellera
morena.
—M’encanta la nit de Nadal!
—A mi també —va dir la Paula—. Però
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encara m’agrada més el dia de Nadal. Què li
heu demanat al Pare Noel?
—Una bola brillant per penjar a la meva
habitació —va contestar l’Abril de seguida—.
I uns CD de música.
—Jo he demanat pinzells nous per pintar
—va dir la Rita, passant-se els rínxols pèlrojos per darrere de l’orella.
—Però si ja en tens un munt! —va dir
l’Abril.
A la Rita li encantava l’art i tenia fins a
l’últim racó de l’habitació ple de pinzells,
pintures, llapis i quaderns.
—Mai se’n tenen prou —va contestar la
Rita, i adreçant-se a la Paula va preguntar—:
Oi que tu demanaràs alguna cosa relacionada
amb animals?
La Paula va dir amb un gran somriure:
—I tant que sí! L’altre dia, en una llibreria
vaig veure un llibre sobre un petit cadell que
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es perdia. Aquest llibre és el que vull que em
regalin per Nadal —va sospirar—. Espero
que el Pare Noel ens porti tot el que hem
demanat.
—No ens oblidem de deixar-li els pastissets
de Nadal —va dir l’Abril—. Els que hem
posat al forn ja deuen estar gairebé a punt.
—Això em recorda una cosa —va dir la
Rita amb els ulls brillants—. Sabeu què hi
posen els follets als seus pastissets?
—Què? —van
preguntar l’Abril i
la Paula.
—Pasta de
full-et, clar!
—va respondre
la Rita rient.
—Au, vés! —va dir la Paula, mentre l’Abril
li llançava a la Rita un coixí pel cap.
—Em pregunto què hi deuen posar als seus
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pastissets els follets de Secret Kingdom —va
dir l’Abril—. Perquè segur que per Nadal
deuen preparar uns pastissets deliciosos.
Les tres noies van somriure. Eren les
úniques que coneixien Secret Kingdom, una
terra màgica on vivien tota mena de criatures
fantàstiques. La Paula, la Rita i l’Abril el van
descobrir quan es van quedar amb una caixa
màgica del mercat de l’escola. La caixa les
va fer viure extraordinàries aventures: es van
convertir en Amigues Molt Importants del
rei Fèlix, el governant de Secret Kingdom, i
van ajudar els seus habitants cada vegada que
l’horrible reina Malícia, la germana del rei,
posava en perill la pau d’aquesta bonica terra.
—Creieu que celebren el Nadal a Secret
Kingdom? —va preguntar la Paula.
—Segur que sí —va contestar la Rita—. És
el lloc perfecte i cap lloc seria perfecte sense
el Nadal. Vaig a buscar la Caixa Màgica?
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—Síííí! —va exclamar l’Abril.
La Rita va buscar sota el llit i va treure una
caixa més o menys de la mida d’una capsa
de galetes. Era de fusta i els laterals estaven
plens de delicats gravats d’unicorns, sirenes
i fades, i a la tapa hi tenia un mirall envoltat
de sis pedres de vidre que brillaven per art de
màgia.
La Paula va acariciar la caixa amb
enyorança.
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—Sabeu quin seria el millor regal de Nadal?
—va dir—. Poder tornar a Secret Kingdom.
De sobte, el mirall de la caixa va començar
a brillar formant ones de llum daurades.
—Mireu! —va exclamar l’Abril—. Està
brillant una altra vegada!
—És un miracle de Nadal! —va dir la Rita
entre rialles.
Les tres noies es van inclinar ansiosament
sobre la caixa en el moment en què del
mirall van sorgir unes paraules.
—Tenim un missatge —va dir l’Abril, i el
va llegir en veu alta:
Desitgem a tothom un bon Nadal.
Veniu! La festa és genial!
La bandera assenyala el festival!
Heura, vesc i grèvol al portal.
Quan l’Abril va pronunciar l’última paraula,

16

001M-2521Cat.indd 16

26/09/13 10:22

La Nit de Nadal

la tapa de la Caixa Màgica es va obrir de cop
i unes guspires vermelles i verdes van saltar
en l’aire, portant un paper
plegat.
—El mapa! —va
somriure la Rita.
El va pescar al
vol i el va allisar al
terra.
El rei Fèlix havia
donat a les noies el
mapa encantat durant la
seva primera visita a Secret Kingdom. Era
molt més que un simple mapa: era com una
finestra al regne, a través de la qual podien
veure tots els meravellosos indrets d’aquella
illa en forma de mitja lluna.
La Rita es va fixar en un palau de color
rosa corall amb torres daurades i banderes
onejant com agitades per la brisa.
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—Hi ha el Palau Encantat del rei Fèlix!
—I la Platja de Purpurina! —va dir l’Abril,
assenyalant una franja de sorra daurada
molt bonica, llepada per onades de color
aiguamarina i envoltada de botiguetes i
casetes de fades.
—I hi ha la Muntanya Màgica! —va dir la
Paula, assenyalant una muntanya coberta de
neu a la part inferior de l’illa.
Tot al seu voltant queien ràfegues de flocs
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de neu rosats, i les noies van poder veure
Follets de la Neu baixant pels vessants glaçats
amb esquís i tobogans.
—Però quina és la solució de l’enigma?
—va preguntar la Rita—. A quin lloc de
Secret Kingdom hem d’anar aquesta vegada?
Si és un indret amb neu, deu ser la Muntanya
Màgica?
L’Abril va tornar a mirar l’endevinalla.
—Però hi diu «la bandera assenyala el
festival», i no hi veig pas cap bandera, aquí.
—I hi diu «la festa és genial» —va afegir la
Paula—. Què deu significar, això?
—Bé, deu voler dir una festa de Nadal...
—va murmurar la Rita.
—Aquí! —La Paula va assenyalar un castell
daurat al costat del palau del rei Fèlix. Tenia
les parets cobertes de grèvol i heura, una
bandera verda i vermella onejant a la torre
més alta i neu caient tot al voltant—. El
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Castell de Nadal! —va exclamar la Paula en
llegir el nom al mapa.
—Encaixa perfectament amb l’enigma!
—va observar l’Abril.
—És curiós —va fer la Rita—. No l’havia
vist mai, al mapa.
—Ni jo tampoc —va dir la Paula—. Però
sembla tan bonic i nadalenc!
—Segur que és on hem d’anar! —va
deduir l’Abril.
Totes tres van posar les mans sobre les joies
de la tapa de la caixa.
—La solució de l’enigma és el Castell
de Nadal! —va exclamar la Paula,
esperançada.
Una forta dringadissa de cascavells de
trineu va ressonar a través de l’aire i tot
seguit una bola de llum vermella i verda va
il·luminar l’habitació de la Rita. Va passar
xiulant al voltant del cap de les noies i
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després va esclatar sobre el llit en una pluja
d’espurnes lluents.
Una petita fada, asseguda sobre una fulla,
va aterrar a la vànova de la Rita. Tenia els
cabells rossos i esbullats i
uns ulls blaus enormes,
i duia una túnica de
color vermell intens
guarnida amb
cascavells de plata
i fulles de
grèvol.
—Bon Nadal!
—va somriure.
—Trixibelle! —van exclamar les noies
alegrement.
La Trixi es va llançar cap a elles, va fer una
giragonsa sobre la fulla, després es va aturar i
va quedar suspesa en l’aire davant de la Rita,
la Paula i l’Abril.
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