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La Rita Miró jugava a pilota al jardí del 

darrere de casa seva amb les seves dues millors 

amigues, la Paula Costa i l’Abril Pianola. 

L’Abril acabava de llançar la pilota molt 

enlaire i la Rita i la Paula corrien per agafar-

la quan la mare de la Rita va obrir la porta 

del darrere.

—Nenes! —va cridar.
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Anar a dormir es avorrit!
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La Rita es va girar per mirar-la i la Paula 

va xocar contra ella.

—Uf! —va fer rient 

quan ella i la Rita 

van caure juntes 

a terra—. 

Perdona, estàs 

bé?

La Rita va 

somriure.

—Estic bé. 

Caic tan sovint 

que ja m’hi he 

acostumat!

La senyora Miró va somriure.

—Ui, perdoneu, noies! Només volia 

preguntar a la Rita si pot posar la Carla al llit. 

Aquest vespre tinc molts papers per arreglar.

—És clar, mama! —va contestar la Rita.
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La Carla era la seva germaneta de quatre 

anys. A la Rita li agradava ser la germana 

gran, encara que a vegades la Carla era una 

mica entremaliada.

—Nosaltres l’ajudarem —es va oferir la 

Paula.

La senyora Miró va tornar a somriure.

—Gràcies! Quan hàgiu acabat, trobareu 

crispetes a la cuina.

I va desaparèixer dins la casa.

—Nyam! —va fer l’Abril—. No trigarem 

gaire a posar la Carla al llit i després podrem 

menjar crispetes i veure una pel·lícula.

La Rita i la Paula es van somriure.

—Què passa? —va preguntar l’Abril en 

veure’ls les cares—. No pot ser tan difícil 

posar la Carla al llit.

—Tu no saps com són les germanes i els 

germans petits! —li va dir la Rita.
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—En Max i l’Àlex no van mai a dormir 

sense barallar-se abans! —va admetre la Paula, 

pensant en els seus dos germans més petits.

—Cap problema —va replicar l’Abril 

despreocupadament—. Al capdavall, si podem 

vèncer la reina Malícia, crec que som capaces 

de qualsevol cosa!

Les noies es 

van somriure. 

Compartien un 

secret fabulós: 

podien anar a 

un món màgic 

que no coneixia 

ningú més! El 

Regne Secret era 

un lloc encantat ple de 

criatures increïbles com ara sirenes, unicorns, 

elfs i fades. Però aquell bonic país la passava 
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negra. Quan havien escollit el bondadós rei 

Fèlix per governar en comptes de la seva 

germana, la reina Malícia, la perversa reina 

havia jurat que faria que tots els habitants del 

regne fossin tan infeliços com ella. La Paula, la 

Rita i l’Abril havien aconseguit aturar molts 

dels seus plans terribles, però ara havia sotmès 

el seu propi germà a un malefici horrible!

Havia donat al rei Fèlix un pastís enverinat 

que l’estava convertint lentament en una 

bèstia immunda, en un gripau pudent. L’única 

manera de curar el rei era fer-li beure una 

poció, però per fer-la les noies havien de 

trobar sis ingredients molt poc comuns. 

Havien d’aconseguir-los tots i curar el sobirà 

abans del Ball d’Estiu o el rei Fèlix seria un 

gripau pudent per sempre més! Les noies, la 

Trixi i la seva tieta Maibelle eren les úniques 

que sabien què passava perquè les fades 
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havien llançat un encanteri d’oblit perquè tots 

els altres —inclòs el mateix rei— oblidessin 

aquell terrible malefici. Les noies havien 

promès fer tot el que poguessin per ajudar el 

seu amic en secret.

—Almenys ja hem trobat dos dels 

ingredients per a la poció curativa —va dir 

l’Abril quan entraven a buscar la Carla—.  

I amb una mica de sort tornaran a cridar-nos 

a Secret Kingdom perquè en trobem un altre!

La Carla ja anava en pijama. Semblava una 

versió en petit de la Rita, amb els seus rínxols 

de color vermell fosc i uns ulls verds molt 

vius. Havia col·locat tots els coixins del sofà al 

terra i hi saltava des del sofà.

—Hola! —va dir, saltant amb entusiasme—. 

Heu vingut a jugar amb mi?

—No, no jugarem amb tu, mona petita —va 

contestar la Rita—. És l’hora d’anar a dormir.
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—Però anar a dormir és avorrit! Me 

n’aniré al llit si abans jugueu amb mi a 

botiguetes! —va negociar la Carla—. Si us 

plau! —va afegir, agafant la mà de l’Abril i 

mirant-la amb els seus ulls verds molt oberts.

—Oh, d’acord. —L’Abril li va somriure.— 

Només un joc.
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—Error —va xiuxiuejar la Rita a la Paula.

La Paula va deixar anar una rialleta.

—Ens promets de 

debò que te n’aniràs 

al llit després de 

jugar un cop? —va 

preguntar la Rita.

—Oh, sí —va 

contestar la Carla, 

fent que sí amb 

el cap—. Ho 

prometo.

Va ser el joc 

més llarg que 

s’hagi vist mai. 

L’Abril posava en fila 

els ossets de peluix de 

la Carla per enèsima vegada 

quan la Rita les va interrompre.
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—Molt bé, Carla, ara sí que és l’hora d’anar 

a dormir —va dir amb fermesa—. Recorda 

que ens ho has promès.

La Carla li va somriure.

—Us he promès que aniria al llit; no que 

me n’aniria a dormir! Una cursa fins al pis de 

dalt!

I va sortir corrent.

L’Abril va gemegar.

—D’acord, teníeu raó! Això no s’acabarà 

mai!

Van pujar. La Carla saltava sobre el seu llit i 

cantava en veu molt alta.

—Vinga, Carla, fica’t al llit —va dir la 

Paula, acostant-se a la finestra i tancant les 

cortines.

—No les tanquis del tot! —va protestar la 

Carla—. M’agrada mirar les estrelles. Fan que 

no tingui por de la foscor.
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La Paula va deixar les cortines una mica 

obertes.

—Necessito una altra manta! —es va 

queixar la Carla a la seva germana.

—Oh, d’acord! —va sospirar la Rita.
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Es va dirigir cap a la seva habitació i va 

treure la manta del seu llit. Mentre ho feia, 

va mirar cap al seu escriptori. Al damunt 

hi havia la bonica caixa màgica que havia 

vingut de Secret Kingdom. Decorada amb 

tota mena de criatures màgiques, tenia 

encastades pedres precioses i a la tapa hi 

havia un mirall que... brillava i espurnejava! 

A la Rita li va fer un salt el cor. Devia haver-

hi un altre missatge de la Trixi, la seva amiga 

fada del Regne Secret!

Va agafar la manta i va tornar corrents a 

l’habitació de la Carla.

—Té! —va etzibar, llançant-la a la seva 

germaneta—. Abril! Paula! Heu de venir a la 

meva habitació. Tornarem de seguida, Carla!

Va córrer cap al seu dormitori amb l’Abril 

i la Paula seguint-la encuriosides.

—Què passa? —va preguntar l’Abril.
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La Rita va tancar la porta darrere seu.

—Mireu!

Va assenyalar la Caixa Màgica tota 

emocionada. La Paula i l’Abril es van 

sobresaltar en veure les paraules que ja es 

formaven al mirall de la tapa.
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—El Regne Secret torna a necessitar 

la nostra ajuda! —va exclamar la Rita, 

encantada.


