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Un regal d’aniversari

Era un bon dia d’estiu. El cel blau estava 

tacat de núvols de cotó i el sol brillava sobre 

el parc de Valldolça, que era ple de gent que 

passejava els seus gossos i donava menjar als 

ànecs. Al costat dels roures, la mare de la 

Paula Costa estava preparant el berenar per a 

un dels germanets de la Paula, en Max.

—Oi que fa un dia preciós? —va 
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preguntar la Paula a les seves dues millors 

amigues, l’Abril Pianola i la Rita Miró.

L’Abril va fer que sí 

amb el cap, i la seva 

cua de cabells 

foscos va pujar i 

baixar.

—És la tarda 

perfecta per 

a un berenar 

d’aniversari!

—Anem a 

veure els ànecs —va 

suggerir la Paula.

—Espera —va dir la Rita—. La teva mare 

ens crida.

Va assenyalar cap al lloc on la senyora 

Costa els feia senyals amb els braços des d’un 

mar de mantes de colors.



11

Un regal d’aniversari

Les noies hi van anar corrent per saber què 

volia.

—Nenes, em feu un favor, si us plau?  

—va preguntar la senyora Costa—. Necessito 

ajuda amb un dels jocs de la festa. Podeu 

amagar aquestes estrelles abans que arribin en 

Max i els seus amics? Després, quan vinguin, 

miraran de trobar-les.

Va treure una bossa d’estrelles de cartró 

platejat de dins d’un cistell de pícnic.

—Cap problema, mama —va contestar la 

Paula.

—No us allunyeu gaire, i no n’amagueu 

cap massa a prop de l’estany dels ànecs; 

no volem que hi caigui ningú! —va dir la 

senyora Costa amb un somriure.

Les noies van agafar la bossa i es van 

endinsar al parc.

—Molt bé, repartim-nos les estrelles i 
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amaguem-les —va fer l’Abril, donant un 

grapat d’estrelles a la Rita 

i la Paula.

Totes tres van 

arrencar a córrer 

en direccions 

diferents. Van 

amagar estrelles 

en arbustos, en 

troncs d’arbre buits 

per dins, en bancs i 

al costat dels parterres de 

flors. Al final només quedava una estrella. La 

Paula la va ensenyar.

—On l’amaguem, aquesta? —va preguntar 

quan la Rita i l’Abril es van reunir amb ella.

—Què et sembla aquell banc al costat de 

l’estany? —va suggerir la Rita—. No és gaire 

a prop de l’aigua.
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Totes van córrer cap allà. L’Abril va apartar 

les herbes altes i es va ajupir a amagar l’estrella 

al costat del peu del banc. Però quan ho feia, 

es va sentir un fort rauc i va sortir un gripau! 

L’Abril va xisclar i va fer un salt enrere.

La Rita es va posar a riure.

—Abril, només és un gripau!

—Ja ho sé, però m’ha espantat! —va 

respondre l’Abril, rient per sota el nas.
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—Pobra bèstia —va dir la Paula, observant 

l’animalet mentre s’allunyava saltant—. Segur 

que s’ha espantat més que tu, Abril!

Es va quedar mirant el gripau amb 

tristesa. Li havia recordat el seu amic, el rei 

Fèlix. Era el governant d’un lloc increïble 

anomenat Secret Kingdom, que les noies 

havien descobert després de portar a casa una 

bonica caixa decorada del mercadet benèfic 

de l’escola. La caixa les havia portat al Regne 

Secret perquè poguessin ajudar a resoldre 

els problemes que l’horrible germana del rei 

Fèlix, la reina Malícia, havia causat quan tots 

els habitants d’aquell país havien decidit que 

volien que governés el rei Fèlix en comptes 

d’ella. Amb l’ajuda de la seva amiga fada, la 

Trixi, les noies havien aconseguit desfer el 

malefici de la reina Malícia i salvar el regne, 

però ara la reina havia fet una cosa encara 
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pitjor: havia enverinat el rei Fèlix amb una 

maledicció terrible que l’estava convertint de 

mica en mica en un gripau pudent!

—Espero que el pobre rei Fèlix estigui bé 

—va dir la Paula amb preocupació.

—Creieu que deu començar a assemblar-

se a un gripau? —va preguntar l’Abril.

Les noies sabien que l’única possibilitat de 

curar el rei Fèlix era fer una poció especial 

amb sis ingredients poc comuns. L’Abril, la 

Paula i la Rita ja havien trobat el primer 

ingredient, la mel d’abelles bombolles, però 

encara els en faltaven cinc més.

—La reina Malícia és molt dolenta —va 

dir l’Abril, irritada—. No em puc creure que 

converteixi el seu propi germà en un gripau 

només perquè vol governar Secret Kingdom.

—Jo no faria mai això als meus germans! 

—va exclamar la Paula.
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L’Abril va fer veure que s’escandalitzava.

—Ni tan sols aquell cop que en Max et va 

posar cucs dins del llit?

—Bé... —La Paula va somriure—. Potser 

l’hauria convertit en un conillet pelut, però 

no pas en un gripau pudent!

—Pauuuu-la! —va cridar la senyora 

Costa—. En Max és aquí!

La Paula va mirar cap al bosquet de roures 

i va veure que en Max arribava amb els 

seus amics. Així que es va treure del cap els 

pensaments del Regne Secret.

—Som-hi! —va dir a la Rita i l’Abril—. 

Sembla que la festa està a punt de començar!

En Max i els seus amics s’ho van passar 

molt bé a la festa. Van jugar a desembolicar el 

paquet i a les Estàtues Musicals i després van 

anar a buscar les estrelles de plata.

—No us perdeu de vista! —va cridar 
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la senyora Costa quan els nens marxaven 

corrent.

—No et preocupis, mama —va dir la 

Paula—. Nosaltres els vigilarem!

L’Abril, la Paula i la Rita van arrencar a 

córrer darrere dels nens per controlar que 

no s’allunyessin gaire. En pocs minuts, els 

nois havien trobat quasi totes les estrelles. La 

Rita, l’Abril i la Paula es van ajuntar mentre 

observaven com en Max i els seus amics 

buscaven les dues últimes estrelles.

—Fem un cop d’ull a la Caixa Màgica 

mentre tots estan ocupats! —va xiuxiuejar la 

Rita—. L’has portat, Abril?

—És clar que sí!

L’Abril va treure la bonica caixa de la 

motxilla que duia a l’esquena.

Tenia els laterals coberts de gravats de 

sirenes, unicorns i altres criatures màgiques 
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i hi havia sis joies verdes envoltant el mirall 

de la tapa. L’Abril va passar la mà per la 

superfície lluent de la caixa i va desitjar amb 

totes les seves forces que 

tornés a portar-les a 

Secret Kingdom.

—Tenim 

totes les 

estrelles, 

Paula! —va 

cridar en 

Max, acostant-

se corrent.

L’Abril es va 

afanyar a amagar-se la 

caixa darrere l’esquena.

En Max es va aturar en sec.

—Què és això? —va preguntar—. És per a 

mi?
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—No —va riure la Paula—. No tot són 

regals d’aniversari per a tu, Max.

—Però què és? —va tornar a preguntar en 

Max. Alguns dels seus amics es van acostar 

corrent i en Max va assenyalar l’Abril—. Té 

una cosa i no em vol dir què és!

—No és res —va afirmar l’Abril.

—Aquí hi ha alguna cosa! —va dir 

en Max, intentant veure darrere la seva 


