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—Mireu-me! —va cridar l’Abril a les seves 

millors amigues, la Rita i la Paula, mentre era 

dreta al costat de la piscina de Valldolça.

I es va capbussar dins l’aigua fonda amb un 

salt perfecte. La superfície llisa i blava gairebé 

no es va agitar.

—Oh, tant de bo fos prou valenta per 

capbussar-me així —va sospirar la Paula.

La piscina
de Valldolca
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El Llac dels Nenufars            

—Ha estat genial, Abril! —La Rita va 

aplaudir quan l’Abril va treure el cap fora 

de l’aigua, amb la seva llarga cabellera fosca 

i molla enganxada a l’esquena i un gran 

somriure al rostre.— Ara em toca a mi.

L’Abril es va acostar nedant a la Paula per 

veure com la Rita sortia de la piscina. L’àvia 

de l’Abril va saludar amb la mà i els 

va somriure des del bar.

—Aparteu les criatures! 

—va cridar la Rita.

Va saltar en l’aire amb 

els membres ben estirats 

i una ganyota a la cara 

abans de caure a l’aigua 

feta un garbuix de 

cames i braços.

La Paula i l’Abril van riure 

quan les gotes d’aigua les van esquitxar.
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La piscina de Valldolca       

La Rita va sortir a la superfície al seu 

costat, amb els ulls lluents i els cabells rogencs, 

normalment arrissats, enganxats al cap.

—Almenys no he caigut de panxa —va dir 

amb una rialleta.

—Ara prova-ho tu, Paula —va proposar 

l’Abril.

—Hum... —va dubtar la Paula—. No 

m’agrada gaire saltar. Sempre m’entra aigua al 

nas.

—Vinga, Paula —la va animar la Rita—. És 

molt divertit.

Només de pensar-hi, a la Paula se li 

regirava l’estómac. Va fer que no amb el cap.

—Tant se val, no cal que ho facis —va dir 

l’Abril en veure la seva cara de preocupació—. 

Per què no juguem a tocar i parar?

—Podem jugar a la part menys fonda? —va 

proposar la Paula, esperançada.



El Llac dels Nenufars            
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L’Abril va fer que sí amb el cap.

—És clar.

—Jo no la paro! —va cridar la Rita, 

allunyant-se nedant a tota velocitat.

—La paro jo —va dir l’Abril—. Comptaré 

fins a deu. Un, dos, tres...

La Paula va provar d’escapolir-se, però 

malgrat el seu avantatge l’Abril no va trigar a 

enxampar-la.

—Ja et tinc —va esbufegar l’Abril, tocant-li 

el braç.

—Ets massa ràpida! —va riure la Paula.

—D’acord, empaitaré la Rita.

I l’Abril es va allunyar.

La Paula va somriure mentre observava 

com l’Abril empaitava la Rita per la piscina, 

xipollejant amb els peus dins l’aigua ondulada. 

Li agradava nedar, però li feia por travessar la 

part que cobria.
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La piscina de Valldolca       

«Va ser molt més fàcil quan vam nedar amb 

les sirenes al Regne Secret», va pensar. Llavors 

l’havien ruixat amb pólvores màgiques de 

bombolles que li havien permès respirar sota 

l’aigua.
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El Llac dels Nenufars            

Secret Kingdom era un país meravellós que 

només ella, la Rita i l’Abril coneixien, on 

vivien criatures fantàstiques com ara unicorns, 

elfs i fades. La Paula, la Rita i l’Abril l’havien 

descobert quan havien trobat una caixa 

màgica al mercadet benèfic de la seva escola, 

i des d’aleshores hi havien passat tota mena 

d’aventures. La seva amiga fada, la Trixibelle, 

els enviava un missatge a la Caixa Màgica 

cada cop que el Regne Secret necessitava la 

seva ajuda.

La Paula sabia que en aquells moments 

la passaven magra al país encantat. El rei 

Fèlix, el rei feliç, havia menjat un tros d’un 

pastís maleït que li havia portat la seva 

germana, la perversa reina Malícia. Ella volia 

convertir-se en la governant del territori i 

per això havia enverinat el pastís amb una 

maledicció que anava transformant de mica 
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La piscina de Valldolca       

en mica el rei Fèlix en una bèstia immunda, 

en un gripau pudent. Si el rei no es prenia 

una poció curativa abans del Ball d’Estiu 

de Secret Kingdom, seria un gripau pudent 

per sempre més! La Paula, la Rita i l’Abril 

havien promès ajudar a trobar els ingredients 

per fer la poció. Fins ara havien aconseguit 

mel d’abelles bombolles, sucre filat de plata 

i pólvores de son, però encara faltaven tres 

ingredients més per trobar, i s’acabava el 

temps.

La Paula va mirar cap als vestidors. Les 

tres amigues havien començat a endur-se la 

Caixa Màgica a tot arreu per no perdre’s cap 

missatge del Regne Secret. L’havien deixada 

a la motxilla de l’Abril dins la seva taquilla 

mentre es banyaven. I si els seus amics de Secret 

Kingdom les necessitaven ara mateix? «Aniré a 

mirar», va pensar, i va sortir de la piscina.
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El Llac dels Nenufars            

Les altres se li van acostar nedant quan la 

van veure sortir.

—Et trobes bé, Paula? —va preguntar la 

Rita.

—Sí —va contestar la Paula—. Només vaig 

a fer una ullada ràpida a la nostra taquilla.

L’Abril i la Rita van somriure. No 

necessitaven que digués res més, sabien 

perfectament a què es referia.

—Vindrem amb tu —va proposar l’Abril.

Totes tres es van afanyar cap al vestidor, 

deixant un caminet d’aigua rere seu.

Quan van arribar a la seva taquilla, es 

van quedar parades. Una llum resplendia 

al voltant per les escletxes de la porta de la 

taquilla!

—La Caixa Màgica! —va exclamar 

l’Abril—. Brilla!

La Rita va mirar al seu voltant. Per sort no 
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La piscina de Valldolca       

hi havia ningú més al vestidor que les pogués 

veure.

—De pressa. Traguem-la i comprovem si té 

una endevinalla per a nosaltres!

L’Abril va obrir la taquilla i va treure la 

bonica caixa de fusta tallada. Al mirall de  

la tapa ja es formaven 

unes paraules 

lluents.

—Hi ha 

un missatge! 

Hem de 

trobar un 

lloc segur 

per llegir-

lo —va 

exclamar.

La Paula va 

tenir una idea.



18

El Llac dels Nenufars            

—Què me’n dieu d’una de les casetes?

La caseta del vestidor era molt petita 

perquè hi cabessin les tres, però es van 

estrènyer i s’hi van poder encabir. Es van 

quedar mirant la tapa mentre la Paula llegia el 

missatge:

L’ingredient següent hem trobat
allà on l’aigua limita amb un prat.
Aneu a un llac amb flors que suren
en el qual totes les nimfes juguen.

Quan va acabar de llegir, la Caixa Màgica 

es va obrir de cop i en va sortir un mapa 

del Regne Secret enmig d’una resplendor 

lluminosa. El mapa se’ls va desplegar davant 

dels ulls i els va mostrar tota l’extensió de 

l’acolorida illa amb forma de mitja lluna com 

si les nenes la contemplessin a través d’una 
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La piscina de Valldolca       

finestra. Els elfs pastissers estaven atrafegats 

al Forn de les Llaminadures, les banderes 

voleiaven al capdamunt de les torres del 

Palau Encantat rosa i, a les roques del mar 
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El Llac dels Nenufars            

de color aiguamarina, les boniques sirenes es 

pentinaven les seves llargues cabelleres.

—Em pregunto on haurem d’anar aquesta 

vegada —va dir l’Abril, mentre estudiava el 

mapa amb els seus ulls marrons.


