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PENÍNSULA DELS OBJECTES MÀGICS



Denèbola
La germana petita de la Mira.  
És alegre, valenta i aventurera.

Sigfrid
Anomenat el Colós per la 
seva gran alçada, és un lladre 
despietat i perillós.

Mira
Princesa de Cornalina.  

És intel·ligent, responsable  
i sempre té bones idees.

Altron
El príncep de Beril és  

un jove despert, parlador  
i una mica trapella.

PROTES
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CAPÍTOL 1

En el qual la Mira i la Denèbola  
reben una carta

Tot just feia dues setmanes, la Mira i la Denèbola 
eren a l’amagatall d’uns lladres perillosíssims. 

Havien hagut d’anar a rescatar el cofre portuguès, 
un objecte màgic que pertanyia a la seva família i 
que et donava qualsevol cosa que li demanessis; 
havien estat davant per davant de Sigfrid el Colós 
i havien estat pre soneres seves. 

Eren bons temps.
El més emocionant que els havia passat des de 

llavors havia estat que a la Betelgeuse, la cuinera, 
se li havia cremat un pa de pessic. La cuina s’havia 
omplert de fum i l’havien ajudat a apagar el forn amb 
galledes d’aigua. Per a la Mira, la conclusió que es 
desprenia d’aquell episodi era que no es podia dei-
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PRINCESES A L’ATAC

xar que la Denèbola donés conversa a la Betelgeu-
se quan hi havia alguna cosa al forn. Per desgràcia, 
la conclusió que en va treure la reina va ser que la 
cuina no era un lloc apropiat per a unes princeses.

Cada pocs dies, rebien una carta del seu amic, el 
príncep Altron, que els explicava les últimes nove-
tats. El Nicodem, el seu mestre d’esgrima, s’havia 
fet passar per lladre i havia aconseguit enxampar 
el Sigfrid, però encara havien de portar el lladre a 
Jaspi, un regne al nord de les muntanyes, per fer-lo 
pagar pels seus crims.

La Mira i la Denèbola desitjaven tenir-ne més no-
tícies, i aquell mateix dia van rebre una altra carta 
del príncep. Van tenir una sorpresa en descobrir 
que el primer full no l’escrivia el seu amic, sinó la 
seva madrastra, la reina Clotilde.

Molt benvolguts Hàkon i Àstrid,
Al meu marit i a mi ens encantaria convidar la Mira 
i la Denèbola a passar uns dies a Beril. Ja deveu 
estar al cas que, des de la festa que vau organitzar, 
l’Altron i les vostres filles s’han enviat cartes i s’es-
tan fent molt amics. El príncep els té molta estima-
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El misteri del rellotge d’aigua

ció i jo sempre dic que li convé estar amb gent de la 
seva edat. Com que els seus germans ja són grans no 
li fan gaire cas, i no puc evitar preocupar-me per ell.

Suposo que les vostres filles, com totes les prin-
ceses, van sempre molt atrafegades, però havíem 
pensat que potser podrien fer una setmana de va-
cances ara que és estiu. 
Podeu donar la resposta al Pasqual, el missatger, o 
podeu enviar-nos les nenes directament. Ordenaré 
que preparin la seva habitació ara mateix. No ad-
metrem un no per resposta!

Cordialment,
Clotilde

 

Hola, noies!
Ahir se’m va acudir que us podia convidar a passar 
uns dies a casa, i al meu pare li ha semblat bé! La 
Clotilde està encantada amb la idea, per descomp-
tat, però això ja m’ho esperava.

I a més… he parlat amb el meu pare i ens deixarà 
fer servir els prismàgics! Què voleu veure? Ja sabeu 
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que pot ser qualsevol cosa, qualsevol persona, per 
lluny que sigui; n’hi ha prou amb saber on és.

També he pensat que algun dia podem anar d’ex-
cursió. Si us agrada la idea, porteu alguna disfressa 
perquè puguem viatjar sense cridar l’atenció. 

Una abraçada,
Altron

Les princeses van llegir les cartes dues vega-
des: la primera per sobre, per veure el que deien, 
i la segona amb calma, sense perdre’s cap detall. 
Estaven entusiasmades pel fet que les haguessin 
convidat a anar a Beril, però la part de l’Altron les 
havia deixat una mica decebudes. 

En les seves cartes anteriors, el príncep sem-
pre parlava dels preparatius del viatge a Jaspi. Era 
molt important que portessin allà el Sigfrid perquè 
era l’única manera de treure de la presó don Bau-
deli, pare del Nicodem, que hi estava tancat per un 
delicte que en realitat havia comès el Colós. Per què 
la carta ni ho mencionava?

—Tant és. Ens en anem a Beril! —va exclamar 
la Denèbola, molt contenta.
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—Potser hi havia algú al davant quan la va es-
criure —se li va acudir a la Mira—. O potser es 
pensava que la reina Clotilde llegiria la carta abans 
d’enviar-la.

Va girar el full per si s’havia deixat alguna cosa 
per llegir i va veure que, a la part del darrere, hi 
havia dues línies ratllades, com si hagués comen-
çat a escriure per aquell costat i després s’ho ha-
gués pensat millor. Però el més estrany era que la 
Mira no entenia res d’aquelles dues línies, i no pel 
nyap que hi havia, sinó perquè estaven escrites en 
un idioma molt estrany. Les lletres no semblaven 
lletres. Era com si estiguessin…

—Estan del revés! Com quan et vas escriure 
«hola» al front i després ningú ho podia llegir!

La Denèbola recordava aquell dia. Li havia sem-
blat graciós escriure’s un missatge al front i, quan 
es va posar davant del mirall per fer-ho, no es va 
adonar que ho escrivia del revés. Va resultar que 
l’única manera de llegir el missatge era veient el 
reflex.

Les dues germanes van córrer a posar-se davant 
del mirall.

—Diu alguna cosa! La primera paraula és «in-
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tentaré» —va llegir la Denèbola—. Però no entenc 
gairebé res. Quina lletrota!

—Ho estic llegint! —va dir la Mira, que mirava 
la carta directament, i no a través del vidre—. No 
cal posar-ho davant d’un mirall. N’hi ha prou que 
hi toqui la llum per darrere!

La Mira va posar el paper sobre la finestra i to-
tes dues van poder llegir el missatge que hi havia 
escrit entre les línies de la carta.
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La Mira i la Denèbola van córrer cap al despatx 
de la seva mare. Havien d’aconseguir que les hi 
deixessin anar de la manera que fos.

—Parles tu o parlo jo? —va preguntar la Denè-
bola quan ja eren al davant de la porta.

La seva germana no va respondre perquè estava 
pendent de la veu de la seva mare.

—Si la Calpúrnia ja ho ha vist, el més probable 
és que els altres també ho sàpiguen —deia.

La Calpúrnia era la consellera dels reis d’Aigua-
marina i una de les millors amigues de la reina 
Àstrid.

—Amb tota seguretat —va respondre el rei—. 
No hi ha res que alguns puguem veure que quedi 
amagat per als altres.

—Parla tu —va decidir la Denèbola—. No, par-
laré jo. Bé, no ho sé, decidim-ho sobre la marxa.

La veu de la Denèbola va tapar la de la reina, i 
la Mira només va poder sentir el final de la frase 
següent:

—No ens podem quedar amb els braços plegats 
i, simplement, deixar que passi.

De què parlaven?, es va demanar la Mira. Qui 
eren els altres i què havien vist? Tenia alguna cosa 
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a veure amb la seva feina d’espies? I què era allò 
que no po dien deixar que passés? Pel to de veu de 
la seva mare, semblava força greu.

No va poder sentir res més perquè la Denèbola, 
que no s’havia fixat en la conversa, va trucar a la 
porta amb energia i va entrar com si res. Els reis se 
les van quedar mirant un segon i després la reina 
Àstrid va dir:

—Llavors estem d’acord: faré que arreglin el pa-
viment del camí a Aiguamarina.

Però no va aconseguir enganyar la Mira. Volia 
dissimular! I prou malament, per cert. Però la De-
nèbola anava a la seva.

—Sabeu què? L’Altron ens ha convidat a pas-
sar uns dies a Vila Nèstor! Oi que és una notícia 
boníssima? La Clotilde us ha escrit una carta… 
Dóna’ls-hi, Mira. Aquí ho diu tot. —A la Denèbola 
li va semblar que tardaven anys a llegir tan poc 
text—. Bé, llavors ens en anem demà? O podem 
anar-hi avui mateix. Serà millor que agafem el ba-
gul i sortim al més aviat possible.

Al rei Hàkon li va fer molta gràcia la seva actitud. 
La va envoltar amb un braç i va començar a fer-li 
carantoines.
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—Però ja ets prou gran, tu, per anar-te’n de vi-
atge? Amb aquestes galtones que tens?

—Pare, si us plau. Hi aniré amb la Mira, que ja 
té onze anys.

—Onze anys! Que gran! Llavors em quedo més 
tranquil.

La Denèbola va fer cara de paciència i va mirar 
la seva mare.

—És clar que podeu passar uns dies a Beril —va 
dir la reina—. M’alegro molt que sigueu amigues 
de l’Altron, és molt bon noi.

—Tenim permís! —va exclamar la Denèbola, 
una mica sorpresa que la seva mare no hi 
hagués posat cap entrebanc.

Es va apartar de l’abraçada 
del seu pare i la Mira i ella es van 
posar a saltar, exactament igual 
que ho havien fet un parell de 
setmanes enrere, quan havien 
tornat el cofre portuguès a la seva 
torre. L’Àstrid va decidir que marxarien 
l’endemà i, encara que la Denèbola volia sortir aque-
lla mateixa tarda, no va intentar convèncer-la perquè 
sabia que la seva mare no canviava d’opinió fàcilment.
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Van passar la resta del dia preparant el bagul i par-
lant del viatge. El Faustí, el vell criat de la família, es 
va queixar que quan es posaven nervioses no hi havia 
qui les aguantés, tot i que elles asseguraven que no 
estaven gens nervioses. Estaven entusiasmades, que 
no és el mateix.

—Faustí, prepara el carruatge. Partirem a l’alba! 
—va exclamar la Mira.

—La vostra mare ha dit que, com a molt aviat, 
sortiríeu a dos quarts d’onze.

—Llavors… Faustí, prepara el carruatge. Mar-
xarem a dos quarts d’onze!

La Denèbola va riure i les dues germanes van 
continuar fent una mica el ximple i marejant el 
Faustí, que al final les va deixar soles. Amb tanta 
emoció i tant anar i venir, la Mira es va oblidar 
completament de la conversa dels seus pares, de 
la Calpúrnia d’Aiguamarina i del que fos que els 
reis volien evitar.




