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Als meus lectors meravellosos. 
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D’El Fill dE NEptú s’ha dit:

Si el ritme es manté a aquest nivell fins al tercer volum, en què el trasllat de 
l’acció a Europa promet noves emocions, els fans esperaran amb entusiasme els 
volums quart i cinquè.

De l’HEroi pErdut:

Els seguidors de Percy Jackson poden estar tranquils. Aquest primer volum de 
la sèrie spin-off Els herois de l’Olimp és una aventura trepidant que conté prou 
elements familiars per atrapar immediatament tots aquells que estiguin ansio-
sos de tornar a visitar el seu món modern tocat pel caos mitològic. Alternant el 
punt de vista dels tres protagonistes, la narració de Riordan és més refinada que 
mai, plena d’humor, acció i cor. Els seus incondicionals no en sortiran decebuts.
Publishers Weekly

De la trilogia lEs cròNiquEs dEls KaNE:

Novament, Riordan entrellaça amb mestria la vida moderna amb la mitologia 
i la història, desempolsega i dóna un nou vigor a objectes com la pedra Roset-
ta o les històries de l’Antic Egipte.
The Los Angeles Times 

Té un ritme tan fluid que de vegades tenia la sensació que l’acció era més 
ràpida que els meus propis ulls.
librosdeensueño.com

I de PErcy JacKsoN i Els déus dE l’olimp: 

La batalla del laberint

No cal que busqueu més el pròxim Harry Potter; només cal que conegueu 
Percy Jackson, com ja han fet legions de seguidors.
Kirkus Reviews
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Set mestissos contestaran la crida,
de tempesta o foc rebrà el món fatal ferida.
Un jurament a preservar amb l’últim alè, 
i els enemics a les Portes de la Mort porten l’armer. 
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En Jason detestava ser vell.
Les articulacions li feien mal. Les cames li tremolaven. Mentre 

s’esforçava per pujar a la muntanya, els pulmons li sonaven com 
una capsa plena de rocs. 

No es podia veure la cara, afortunadament, però tenia els dits 
nuosos i ossuts. I tot de venes blaves botides que li traçaven una 
teranyina al dors de les mans. 

Fins i tot feia aquella olor pròpia dels vells: boles de naftalina 
i sopa de pollastre. Com era possible allò? Havia passat dels setze 
anys als setanta-cinc en qüestió de segons, però la pudor de vell 
s’havia produït en un instant, com una explosió. Felicitats! Fas 
pudor! 

—Gairebé hi ets. —La Piper el mirava somrient—. Ho fas molt 
bé. 

A ella, li resultava fàcil dir-ho. La Piper i l’Annabeth anaven 
molt maques, disfressades de criades gregues. Ni amb aquells ves-
tits blancs sense mànigues i les sandàlies amb cordons no tenien 
cap problema per avançar pel camí rocallós. 

La Piper duia els cabells color caoba agafats en una trena espiral. 

I

JA SON

I

J A S O N
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10                            la sang de l’olimp

I els braços adornats amb braçalets de plata. Semblava una estàtua 
antiga de la seva mare, Afrodita, cosa que, a en Jason, l’intimidava 
una mica. Sortir amb una noia que era filla de la deessa de l’amor... 
vaja, en Jason sempre tenia por de fer alguna cosa poc romàntica, 
i que la mare de la Piper arrufés les celles des del mont Olimp i el 
convertís en un porc senglar. 

En Jason va mirar cap amunt. El cim encara era a un centenar 
de metres. 

—La pitjor idea de la meva vida. —Es va recolzar en un cedre i 
es va eixugar el front—. La màgia de la Hazel és massa forta. Si he 
de lluitar, no serviré de res. 

—No arribarem pas a això —li va prometre l’Annabeth. 
Semblava còmoda amb l’uniforme de criada. Encongia contí-

nuament les espatlles perquè el vestit no se li esmunyís. El monyo 
dels cabells rossos s’havia afluixat al darrere i ara se li gronxaven 
com cames d’aranya llargarudes. Conscient que ella les detestava, 
en Jason va decidir no comentar-ho. 

—Ens infiltrarem dins el palau —va dir la noia—. Aconsegui-
rem la informació que necessitem i marxarem. 

La Piper va deixar a terra l’àmfora, una gerra alta de ceràmica 
per guardar vi on amagava l’espasa. 

—Podem reposar un segon. Recupera l’alè, Jason. 
Del cordó de la cintura, li penjava la cornucòpia: el corn màgic 

de l’abundància. Entaforada entre els plecs del vestit, duia la seva 
daga, Katoptris. La Piper no semblava perillosa, però si era neces-
sari, podia esgrimir dues fulles de bronze celestial o disparar man-
gos madurs a la cara dels enemics. 

L’Annabeth també es va despenjar l’àmfora de l’espatlla. També 
hi duia una espasa amagada; però fins i tot sense cap arma visible, 
tenia una aparença letal. Escrutava l’entorn amb els seus ulls grisos 
com una tempesta, alerta de cara a qualsevol amenaça. En Jason es 
deia que, si algú li demanava un glop per beure, el més probable 
era que li clavés una guitza al bifurcum. 
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jason                                     11

Ell s’esforçava a recobrar l’alè. 
A sota, resplendia la badia Afales, amb una aigua tan blava que 

semblava tenyida amb un colorant alimentari. A pocs centenars de 
metres de distància, hi havia ancorat l’Argo II. Les veles blanques no 
es veien més grans que segells de correus, i els noranta rems sembla-
ven escuradents. En Jason s’imaginava els amics a coberta seguint el 
progrés, tornant-se amb la ullera telescòpica d’en Leo, mentre s’esfor-
çaven a no riure contemplant l’avi Jason coixejant muntanya amunt. 

—Estúpida Ítaca —va murmurar. 
Suposava que l’illa era prou maca. Una espinada de munta-

nyes boscoses serpentejava al centre. Les faldes de les muntanyes 
s’enfonsaven al mar com guix blanc. Les badies formaven platges 
i ports rocallosos on, seguint la costa, feien niu cases de teulada 
vermella i esglésies blanques estucades. 

Als turons hi havia roselles, safraneres i cirerers silvestres. La 
brisa feia olor de mirtil florit. Tot molt bonic... deixant de banda 
que la temperatura devia rondar els quaranta graus centígrads. 
L’aire estava tan carregat d’humitat com uns banys romans. 

A en Jason, li hauria resultat fàcil controlar els vents i pujar al 
cim volant, però nooo. La cautela li exigia l’esforç de pujar-hi com 
un vell amb els genolls fotuts que feia pudor de sopa de pollastre. 

Va recordar la seva última ascensió, dues setmanes abans, quan 
la Hazel i ell s’havien enfrontat al bandit Esciró als espadats de 
Croàcia. 

Almenys llavors en Jason es trobava en plenitud de forces. Ara 
estaven a punt d’enfrontar-se a una cosa que seria molt més peri-
llosa que un bandit. 

—Estàs segura que és aquesta la muntanya? —va preguntar—. 
Sembla molt... no sé com dir-ho... molt silenciosa. 

La Piper va examinar el perfil de la carena. Als cabells, lluïa una 
ploma d’harpia d’un blau brillant, un record de l’atac de la nit pas-
sada. La ploma no acabava de lligar amb la disfressa, però la Piper 
se l’havia guanyat derrotant tota sola un estol sencer de gallines 
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12                            la sang de l’olimp

diabòliques durant la guàrdia. Ella volia treure importància a la 
gesta, però en Jason s’adonava que se’n sentia orgullosa. Aquella 
ploma li recordava que ja no era la mateixa noia de l’hivern passat, 
quan havien arribat al Campament Mestís. 

—Les ruïnes són allà dalt —li va prometre—. Les he vist a la 
fulla de la Katoptris. I ja has sentit què ha dit la Hazel. «La reunió 
més gran...».

—«La reunió més gran d’esperits malignes que he pressentit 
mai» —va recordar en Jason—. Sí, sona francament amenaçador. 

Després de les batalles creuant el temple soterrani d’Hades, l’úl-
tim que en Jason volia era tornar a entrevenir amb esperits malig-
nes. Però el destí de la missió perillava. La tripulació de l’Argo II 
havia de prendre una decisió molt important. Si s’equivocaven, 
fracassarien i el món acabaria destruït. 

La fulla de la daga de la Piper, els sentits màgics de la Hazel i els 
instints de l’Annabeth, estaven tots d’acord: la resposta era aquí 
a Ítaca, al palau ancestral d’Odisseu, on s’havia reunit una horda 
d’esperits malignes a esperar les ordres de Gaia. El pla era infil-
trar-s’hi, descobrir què passava i decidir quina era la millor línia 
d’acció. I després marxar de pressa, preferiblement vius. 

L’Annabeth es va ajustar el cinturó daurat. 
—Espero que les disfresses aguantin. Els pretendents eren uns 

clients molt desagradables quan eren vius. Si els esperits descobrei-
xen que som semideesses... 

—La màgia de la Hazel funcionarà —va afirmar la Piper. 
En Jason s’ho volia creure. 
«Els pretendents»: un centenar d’assassins degolladors dels més 

malèfics que havien existit mai. Quan Odisseu, el rei grec d’Ítaca, 
es va extraviar després de la guerra de Troia, aquesta multitud de 
prínceps de segona fila havia envaït el seu palau i s’havia negat a 
marxar-ne, perquè tots confiaven casar-se amb la reina Penèlope 
i ocupar el reialme. Odisseu havia aconseguit tornar en secret i 
matar-los a tots: una arribada feliç a casa normal i corrent. Però si 
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jason                                     13

les visions de la Piper eren encertades, ara els pretendents havien 
retornat i havien embruixat el palau on havien mort. 

En Jason no s’acabava de creure que estigués a punt de visitar 
l’autèntic palau d’Odisseu: un dels herois grecs més famosos de 
tots els temps. D’altra banda, tota la missió havia estat un esdeve-
niment demencial darrere l’altre. L’Annabeth mateixa acabava de 
tornar de l’abisme etern del Tàrtar. Per això en Jason va arribar a 
la conclusió que potser no havia de queixar-se pel fet de ser un vell. 

—Bé... —va dir recolzant-se sobre el bastó de caminant—. Si 
se’m veu tan vell com em sento, la disfressa deu ser perfecta. Va, 
seguim. 

Mentre s’enfilaven, li baixava la suor pel coll. Li feien mal els 
bessons. Malgrat la calor, va començar a tremolar. I per més que 
s’hi esforcés, no podia deixar de pensar en els somnis que havia 
tingut últimament. 

Des que havia anat a la Casa d’Hades, cada vegada eren més 
vívids. 

A vegades, en Jason era dins un temple soterrani d’Epir, i el 
gegant Clitio, dret i amenaçador, parlava amb un cor de veus 
desencarnades: «Només lluitant tots alhora m’heu pogut derrotar. 
Què fareu quan la Mare Terra obri els ulls?». En altres ocasions, 
en Jason es trobava al cim del turó del Campament Mestís. Gaia, 
la Mare Terra, s’aixecava del sòl: un remolí de pols, fulles i pedres. 

«Pobre nen.» La seva veu ressonava a través del paisatge, fent 
tremolar el llit de pedra sota els peus d’en Jason. «El teu pare és 
el primer entre els déus, però tu sempre ets el segon: per als teus 
camarades romans, per als teus amics grecs, fins i tot per a la teva 
família. Com demostraràs la teva vàlua?»

El pitjor de tots aquests somnis començava al pati de la Casa 
dels Llops a Sonoma. Davant seu, hi havia la deessa Juno, resplen-
dint amb la lluïssor de la plata fosa. 

«La teva vida em pertany», va retrunyir la seva veu. «Va ser un 
oferiment de part de Zeus per evitar el conflicte.»
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14                            la sang de l’olimp

En Jason sabia que no havia de mirar-la, però quan Juno es con-
vertia en una supernova, revelant la seva forma divinal autèntica, 
ell no podia tancar els ulls. El dolor li esqueixava el pensament. El 
cos se li cremava per capes com una ceba. 

Després l’escena canviava. En Jason encara era a la Casa dels 
Llops, però ara era un nen petit... de dos anys com a màxim. Una 
dona s’agenollava al seu costat, amb una aroma de llimona molt 
familiar. Els trets facials eren borrosos i indistingibles, però li 
coneixia la veu: clara i trencadissa com una làmina de glaç molt 
prima sobre un torrent veloç. 

«Tornaré a buscar-te, amor meu», va dir ella. «Aviat et vindré 
a veure.» 

Cada cop que es despertava d’aquest malson, en Jason tenia la 
cara xopa de suor. I llàgrimes que li feien coïssor als ulls. 

En Nico di Angelo els havia advertit: la Casa d’Hades els remou-
ria els pitjors records, els faria veure coses i sentir veus del passat. 
Els seus fantasmes no els deixarien en pau ni un moment. 

En Jason confiava que no se li aparegués aquell fantasma en 
concret, però el malson cada dia era més intens. Ara pujava cap a 
les ruïnes d’un palau on s’havia reunit tot un exèrcit de fantasmes. 

Això no vol pas dir que ella hi sigui, pensava en Jason. 
Però les mans li tremolaven sense parar. Cada passa semblava 

més extenuant que l’anterior. 
—Ja gairebé hi som —va dir l’Annabeth—. Val més... 
BUM! La falda de la muntanya va retrunyir. En algun lloc a prop 

del cim, una multitud va rugir en aprovació, com els espectadors 
d’un coliseu. Aquell so li va posar els pèls de punta, a en Jason. No 
feia gaire que havia lluitat per salvar la vida al Coliseu de Roma 
davant d’un públic d’espectres cridaners. No frisava gens per repe-
tir l’experiència. 

—Què ha estat aquesta explosió? —va preguntar. 
—No ho sé —va contestar la Piper—. Però diria que es diver-

teixen. Anem a fer amics difunts.
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La situació, naturalment, era més perillosa del que en Jason s’es-
perava. En cas contrari, no s’hauria divertit. 

Espiant entre les branques d’olivera al capdamunt de la serra, va 
veure el que semblava una festa fraternal de zombis descontrolats. 
Les ruïnes en realitat no eren pas tan impressionants: unes quantes 
parets de pedra, un pati central ple de males herbes i una escala 
cega tallada a la roca. Unes fulles de fusta contraplacada cobrien 
un pou i una bastida metàl·lica sostenia un arc esquerdat. 

Però, sobreposat damunt les ruïnes, hi havia una altra capa de 
realitat: un miratge espectral del palau tal com devia ser en els 
temps de màxim esplendor. Façanes de calç estucades, amb bal-
cons, que feien tres plantes d’alçada. Pòrtics amb columnes que 
donaven a un atri central, on hi havia una font enorme amb bra-
sers de bronze. Escampats en una dotzena de taules de banquets, 
els espectres reien i menjaven i s’empentaven enjogassats. 

En Jason s’esperava un centenar d’esperits, però allà n’hi havia 
almenys el doble, assetjant criades espectrals, trencant plats i copes, 
i fent merder. 

La majoria semblaven lars del Campament Júpiter; aparicions 

I I

JA SON

I I

J A S O N
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16                            la sang de l’olimp

liles transparents amb túniques i sandàlies. Uns quants convidats 
tenien cossos decadents de carn grisenca, pegots de cabells llardo-
sos i ferides lletges. Altres semblaven morts vivents normals, amb 
togues, amb americanes i pantalons moderns o amb roba de feina 
militar. En Jason va clissar fins i tot una samarreta lila del Campa-
ment Júpiter i una armadura de legionari romà.

Al centre de l’atri, un fantasma de pell grisa amb una túnica 
grega estripada desfilava enmig de la gentada, sostenint un bust 
de marbre per damunt del cap com un trofeu esportiu. Els altres 
esperits el felicitaven i li donaven copets a l’esquena. Quan aquell 
fantasma es va acostar, en Jason va remarcar que tenia una fletxa 
al coll i que la punta emplomada li sobresortia de la nou. Més 
inquietant encara: el bust que sostenia... no era Zeus?

Feia de mal dir. La majoria d’estàtues gregues de déus s’assem-
blaven. Però aquella cara amb barba lluent a en Jason li recordava 
molt el gegant hippy Zeus del Barracot U del Campament Mestís. 

—La nostra propera ofrena! —va cridar l’espectre de manera 
que la veu li ressonava a la fletxa—. Hem d’alimentar la Mare Terra! 

Els assistents al banquet van aixecar les copes enmig d’un cla-
mor. L’espectre va avançar fins a la font del centre. La gentada es 
va separar i en Jason va comprendre que la font no era pas plena 
d’aigua. El pedestal, d’un metre d’alçada, escopia enlaire un guèi- 
ser de sorra, que formava una cortina de partícules blanques en 
forma de paraigua, abans de caure a la pica circular. 

L’espectre va tirar el bust de marbre dins la font. En el precís 
moment en què el cap de Zeus va passar per la cortina de sorra, el 
marbre es va desintegrar com si una màquina n’hagués fet estelles. 
La sorra brillava daurada, del color de l’ichor, la sang divinal. Des-
prés tota la muntanya va retrunyir amb un bum somort, com un 
rot després d’un bon àpat. 

Els difunts assistents al banquet van deixar anar un rugit d’apro-
vació. 

—Hi ha més estàtues? —va bramar l’espectre a la multitud—. 
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jason                                     17

No? Doncs suposo que hauré d’esperar a sacrificar els déus autèn-
tics! 

Els seus camarades van aplaudir rient mentre l’esperit es deixa-
va caure a la taula més propera. 

En Jason va aferrar el bastó ben fort. 
—Aquest paio acaba de desintegrar el meu pare. Qui es pensa 

que és?
—Em sembla que és l’Antínous —va replicar l’Annabeth—, un 

dels pretendents més importants. Si no em falla la memòria, va ser 
Odisseu qui li va travessar el coll amb una fletxa. 

La Piper va fer una ganyota de dolor. 
—Hauria dit que una cosa així l’havia de deixar esterrecat per 

sempre. I tots els altres? Per què n’hi ha tants? 
—No ho sé —va respondre l’Annabeth—. Suposo que són l’úl-

tima lleva de Gaia. Uns quants devien tornar a la vida abans que 
tanquéssim les Portes de la Mort. I altres només són esperits. 

—N’hi ha que són espectres —va apuntar en Jason—. Els que 
tenen ferides obertes i la pell grisa, com l’Antínous... Ja he lluitat 
contra els de la seva mena. 

La Piper va tibar la seva ploma blava d’harpia. 
—Se’ls pot matar?
En Jason recordava una missió que havia emprès per al Campa-

ment Júpiter, uns quants anys enrere, a San Bernardino. 
—No és gens fàcil. Són forts, ràpids i intel·ligents. A més, men-

gen carn humana. 
—Meravellós —va murmurar l’Annabeth—. No veig cap més 

opció que cenyir-nos al pla. Separem-nos i infiltrem-nos entre ells 
per descobrir per què han vingut. Si falla alguna cosa...

—Seguim el pla d’emergència —va afegir la Piper. 
En Jason detestava el pla d’emergència. 
Abans de baixar de la nau, en Leo havia donat, a cada un, una 

bengala d’emergència de la mida d’una espelma d’aniversari. Se 
suposava que, si en tiraven una enlaire, es dispararia amunt fent 
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18                            la sang de l’olimp

una traça de fòsfor blanc que alertaria l’Argo II dels problemes 
del grup expedicionari. Arribats a aquell punt, en Jason i les 
noies només tindrien uns segons per buscar protecció abans que 
les catapultes de la nau disparessin en aquella direcció i devas-
tessin el palau amb foc grec i explosions de metralla de bronze 
celestial. 

No era el pla més segur, però almenys així en Jason tenia la 
satisfacció de saber que podia reclamar un atac aeri contra aquesta 
turba de difunts, si pintaven bastos. Això, naturalment, suposant 
que ell i les seves amigues poguessin escapar-se. I suposant tam- 
bé que les espelmes del dia del judici final d’en Leo no s’encengues-
sin per accident (els invents d’en Leo a vegades feien coses així), cas 
en el qual la temperatura pujaria de mala manera, fins a un noran-
ta per cent de probabilitats d’acabar en un apocalipsi horrorós. 

—Vigileu allà baix —va dir a la Piper i a l’Annabeth.
La Piper es va arrossegar pel costat esquerre de la cresta de la 

muntanya. L’Annabeth va anar per la dreta. En Jason es va aixecar 
amb el bastó i, mig coix, va anar cap a les ruïnes. 

Va recordar un instant l’última vegada que s’havia submergit dins 
una multitud d’esperits malignes, a la Casa d’Hades. Si no hagués 
estat per en Frank Zhang i en Nico di Angelo...

Ai, déus... Nico. 
En els últims dies, cada vegada que sacrificava una part d’un 

àpat a Júpiter, pregava al seu pare que ajudés en Nico. Aquell sagal 
se les havia vist de tots colors, i a pesar de tot s’havia ofert voluntari 
per a la tasca més difícil: transportar l’estàtua d’Atena Pàrtenos al 
Campament Mestís. Si no ho aconseguia, els semidéus romans i 
grecs es destrossarien els uns als altres. Llavors, passés el que passés 
a Grècia, l’Argo II no podria tornar a casa perquè no en tindria cap.

En Jason va traspassar l’entrada fantasmagòrica del palau. Es va 
adonar just a temps que una secció del mosaic que tenia al davant 
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era un miratge que tapava un pou excavat de tres metres de fon-
dària. 

Els dos nivells de realitat li van recordar la fortalesa dels titans 
al mont Otris: un laberint perdedor de parets de marbre negre 
que es fonien en ombres i es tornaven a solidificar arbitràriament. 
Almenys durant aquell combat en Jason tenia cent legionaris al 
costat. Ara només disposava del cos d’un vell, d’un bastó i de dues 
amigues amb vestits relliscosos. 

Deu o dotze metres més endavant, la Piper somreia enmig de 
la multitud i anava omplint de vi els gots buits dels espectres del 
banquet. Si estava espantada, no ho semblava gens. De moment, 
els fantasmes no s’hi havien fixat de manera especial. La màgia de 
la Hazel devia funcionar correctament. 

A la banda dreta, l’Annabeth recollia plats i copes buits. Ella no 
somreia. 

En Jason recordava la conversa que havia mantingut amb en 
Percy abans de marxar de la nau. 

En Percy s’havia quedat a bord per si sorgien amenaces des del 
mar, però no li agradava gens la idea que l’Annabeth formés part 
de l’expedició sense ell (sobretot perquè seria la primera vegada 
que se separarien des que havien tornat del Tàrtar).

Va tibar en Jason per fer un apart. 
—Escolta’m, company... l’Annabeth em mataria si suggerís que 

necessita algú que la protegeixi. 
En Jason va esclafir a riure. 
—Sí que ho faria. 
—Però la vigilaràs, eh?
En Jason va estrènyer l’espatlla al seu amic. 
—M’asseguraré que torni al teu costat d’una sola peça. 
Ara en Jason es preguntava si podria mantenir aquella promesa. 
Va arribar al límit de la multitud. 
Una veu rogallosa va xisclar: 
—IROS!
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L’Antínous, l’espectre amb la fletxa travessada al coll, el mirava 
de fit a fit. 

—Ets tu, vell pidolaire?
La màgia de la Hazel feia el fet. Un buf d’aire fred va raspallar la 

cara d’en Jason mentre la Boira li alterava l’aparença per mostrar 
als pretendents allò que esperaven veure. 

—Sóc jo! —va exclamar en Jason—. Sóc l’Iros!
Una altra dotzena de fantasmes es van girar de cara a ell. Uns 

quants van arrufar les celles aferrant el pom de les seves espases, 
que irradiaven una lluïssor lila. Jason es va preguntar, massa tard, si 
l’Iros era un enemic dels espectres, però ja havia assumit el paper. 

Va avançar coixejant, adoptant una expressió de vell sonat. 
—Em sembla que arribo tard a la festa. Espero que m’hàgiu 

guardat una mica de teca. 
Un dels fantasmes va esbufegar disgustat.
—Pòtol vell i desagraït. El mato, Antínous?
A en Jason se li van tensar els músculs del coll. 
L’Antínous el va mirar com si comptés fins a tres i després va 

riure per sota el nas. 
—Avui estic de bon humor. Vine, Iros, asseu-te a la meva taula. 
En Jason no tenia més elecció. Es va asseure davant de l’Antí-

nous mentre s’aplegaven més i més espectres, mirant-los de mane-
ra impúdica, com si esperessin presenciar un combat de torcebraç 
especialment ferotge.  

De prop, els ulls de l’Antínous eren absolutament grocs. Els lla-
vis, prims com paper, li cobrien unes dents de llop. D’entrada, en 
Jason va pensar que els cabells arrissats i foscos de l’espectre s’es-
taven desintegrant. Després es va adonar que, des del crani, li bai-
xava un rec constant de brutícia cap a les espatlles. Pegots de fang 
omplien les antigues ferides d’espasa de la pell grisa del fantasma. 
Més brutícia vessava també de la base de la fletxa que tenia al coll. 

El poder de Gaia, es va dir en Jason. La terra manté aquest tio 
sencer. 

001M-2620.indd   20 28/11/14   10:25



jason                                     21

L’Antínous va fer lliscar una copa i una plata daurades, plenes 
de menjar, per la taula. 

—No esperava veure’t aquí, Iros. Però suposo que fins i tot un 
pidolaire pot reclamar la retribució. Beu. Menja. 

Dins la copa, xipollejava un líquid vermell espès. A la plata hi 
havia una massa fumejant de carn marronosa no identificable. 

A en Jason, se li va rebel·lar l’estómac. Ni que no el matés la teca 
dels espectres, la seva parella vegetariana no li faria ni un petó en 
tot un mes. 

Va recordar el que li havia dit Notus, el Vent del Sud: «Un vent 
que bufa sense direcció no serveix de res a ningú». Tota la carre- 
ra d’en Jason al Campament Júpiter s’havia fonamentat en elec-
cions cauteloses. Feia de mediador entre semidéus, escoltava totes 
les perspectives de cada polèmica, aconseguia establir compromi-
sos. Fins i tot quan s’irritava contra les tradicions romanes, abans 
d’actuar pensava. No era impulsiu. 

Notus l’havia avisat que aquestes vacil·lacions li costarien la 
vida. En Jason havia de deixar de deliberar i agafar el que volia. 

Si era un pidolaire desagraït, havia de comportar-se com un 
pidolaire desagraït. 

Va arrancar un tros de carn amb els dits i se’l va ficar a la boca. 
Va encollar un glop de líquid vermell, que per sort tenia gust de vi 
aigualit i no de sang ni de verí. En Jason va lluitar contra l’impuls 
de vomitar, però no es va desmaiar ni va explotar. 

—Nyam! —Es va netejar els llavis—. Ara explica’m això 
d’aquesta... com n’has dit? Retribució? On he de firmar?

Els fantasmes van esclafir a riure. Un el va empènyer per l’espat-
lla i en Jason es va espantar perquè podia sentir el contacte de debò. 

Al Campament Júpiter, els lars no tenien substància física. 
Aquests esperits sí, aparentment, i això significava més enemics 
que el podien colpejar, apunyalar o decapitar. 

L’Antínous es va tirar endavant. 
—Digue’m, Iros, què em pots oferir? Ja no et necessitem per 
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portar missatges com en els vells temps. I definitivament no ets 
un guerrer. Si no em falla la memòria, Odisseu et va trencar la 
mandíbula i et va llençar dins la porquera. 

Les neurones d’en Jason flamejaven. Iros... el vell que portava 
missatges per als pretendents a canvi de restes de menjar. Havia 
estat una mena de sense sostre que els feia d’animal de companyia. 
Quan Odisseu va tornar a casa, disfressat de pobre, l’Iros va pensar 
que aquell paio li volia prendre el territori. Van començar a discutir 
tots dos...

—Tu vas fer que l’Iros... —En Jason va dubtar—. Tu em vas fer 
lluitar contra Odisseu. Juga-t’hi el que vulguis. Fins i tot després 
que Odisseu es tragués la camisa i després de veure els seus mús-
culs... em vas fer lluitar contra ell. T’era ben igual si sobreviuria o 
si moriria! 

L’Antínous va ensenyar les seves dents de llop. 
—Esclar que m’era ben igual. I encara ara no m’importa un 

rave. Però ets aquí, de manera que Gaia devia tenir un motiu per 
permetre que tornessis al món dels mortals. Digue’m, què et fa 
mereixedor d’una part de les nostres despulles?

—Quines despulles?
L’Antínous va obrir les mans. 
—El món sencer, amic meu. La primera vegada que ens vam 

trobar aquí només perseguíem les terres, els diners i la dona 
d’Odisseu. 

—Sobretot la dona! —va exclamar un fantasma calb amb la 
roba estripada, clavant un cop de colze a les costelles d’en Jason—. 
Aquella Penèlope estava més bona que un pastisset de mel!

Va clissar la Piper servint beure a la taula del costat. Ella es va 
posar dos dits a la boca discretament, com si digués «quin fàstic», 
i després va continuar flirtejant amb els difunts. 

L’Antínous va somriure sarcàstic. 
—Eurímac, tros de covard ploramiques. Mai no vas tenir ni 

una sola possibilitat amb la Penèlope. Recordo com somicaves i 
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imploraves a Odisseu per salvar la vida, culpant-me a mi de tot!
—Per tot el que en vaig treure. —L’Eurímac es va aixecar la 

camisa estripada per ensenyar un forat espectral de tres centíme-
tres de diàmetre al mig del pit—. Odisseu em va foradar el cor, 
només perquè volia casar-me amb la seva dona!

—Fos com fos... —L’Antínous es va girar de cara a en Jason—. 
Ara ens hem reunit per un botí molt més gros. Quan Gaia des- 
trueixi els déus, ens repartirem les restes del món dels mortals!

—Reclamo els drets sobre Londres! —va xisclar un fantasma a 
la taula del costat. 

—I jo sobre Mont-real! —va cridar un altre. 
—Doncs jo, Duluth! —va bramar un tercer, provocant una pau-

sa en la conversa mentre els altres espectres el miraven confosos. 
La carn i el vi es van convertir en plom dins l’estómac d’en Jason. 

—I què passa amb la resta de... convidats? En compto dos-cents 
com a mínim. La meitat no els conec de res. 

Els ulls de l’Antínous van resplendir. 
—Són tots pretendents dels favors de Gaia. Tots tenen queixes 

i ofenses contra els déus o els seus herois d’estar per casa. Aquell 
rufià d’allà és l’Hípies, l’antic tirà d’Atenes. El van destronar i es va 
aliar amb els perses per atacar els seus conciutadans. Ni moral ni 
escrúpols de cap mena. Faria el que fos pel poder. 

—Gràcies! —va cridar l’Hípies. 
—Aquell brètol que té una pota de gall dindi a la boca —va 

continuar l’Antínous— és l’Àsdrubal de Cartago. Té un compte 
pendent amb Roma. 

—Mhhmm —va mormolar el cartaginès. 
—I en Michael Varus... 
En Jason es va ennuegar. 
—Qui?!
Vora la font de sorra, el paio de cabells foscos amb camisa lila i 

armadura de legionari es va girar cap a ells. Mostrava un contorn 
borrós, difuminat i imprecís, de manera que en Jason va suposar 
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que era una mena d’esperit, però el tatuatge de la legió a l’avant-
braç era prou clar: SPQR, el cap de dues cares del déu Janus i sis 
marques pels anys de servei. Al protector pectoral duia penjada la 
insígnia dels pretors i l’emblema de la Cinquena Cohort. 

En Jason no havia arribat a conèixer en Michael Varus. Aquell 
pretor infame havia mort a la dècada de 1980. Amb tot, en Jason va 
notar una esgarrifança a la pell en establir contacte amb la mirada 
d’en Varus. Aquells ulls enfonsats semblaven perforar de dret la 
seva disfressa. 

L’Antínous va fer un gest desganat amb la mà. 
—És un semidéu romà. Va perdre l’àliga de la legió a... Alaska, 

oi? És igual. Gaia el deixa rondar per aquí. Ell insisteix que té una 
estratègia per derrotar el Campament Júpiter. Però tu, Iros... tu 
encara no m’has contestat la pregunta que t’he fet. Per què t’hau-
ríem de donar la benvinguda entre nosaltres?

Els ulls morts d’en Varus havien posat nerviós en Jason. Per-
cebia que la Boira s’aprimava al seu voltant, a causa de la inse-
guretat. 

Tot d’una, l’Annabeth va aparèixer vora l’espatlla de l’Antínous. 
—Més vi, senyor meu? Ui!
 Va abocar el contingut d’un gerro de plata a l’esquena de l’An-

tínous. 
—Bah! —L’espectre va arquejar l’esquena—. Estúpida! Qui et 

va deixar tornar del Tàrtar?
—Un tità, senyor meu. —L’Annabeth va acotar el cap, com-

pungida—. Et porto una tovalloleta humida? La fletxa et degota. 
—Desapareix! 
L’Annabeth va copsar la mirada d’en Jason (un missatge mut de 

suport) i després es va perdre entre la multitud. 
El fantasma es va eixugar, donant temps a en Jason per refle-

xionar.
Era l’Iros... un antic missatger dels pretendents. Per quin motiu 

hauria de ser aquí? Per què l’hi haurien d’acceptar els esperits? Va 
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agafar el ganivet de carn que tenia més a prop i el va clavar a la 
taula, provocant un ensurt als fantasmes més pròxims. 

—Per què m’hauríeu de voler amb vosaltres? —va grunyir en 
Jason—. Doncs perquè encara porto missatges, idiotes desgraciats! 
Acabo de venir de la Casa d’Hades per veure què trameu! 

Aquest últim tros era veritat i li va semblar que feia rumiar 
l’Antínous. El fantasma el va mirar amenaçador. De la seva fletxa 
en continuaven caient gotes de vi. 

—Esperes que em cregui que Gaia t’ha enviat a tu, un pòtol com 
tu, per esbrinar què fem?

En Jason va esclafir a riure.
—Jo vaig ser dels últims a marxar d’Epir abans que tanquessin 

les Portes de la Mort! Vaig veure la cambra on Clitio feia guàrdia 
sota una cúpula enrajolada amb tombes! Vaig caminar sobre les 
joies i els ossos del Necromanteion! 

Això també era veritat. Al voltant de la taula, els esperits es regi-
raven murmurant. 

—De manera que, Antínous... —En Jason el va assenyalar amb 
un dit—. Potser m’hauries d’explicar per què ets digne dels favors 
de Gaia, tu. L’únic que veig és una colla de difunts mandrejant i 
divertint-se que no col·laboren en l’esforç de guerra. Què li hauré 
de dir a la Mare Terra? 

De cua d’ull, en Jason va veure que la Piper li enviava un som-
riure aprovador. Després va tornar a dirigir l’atenció a un paio grec 
lila brillant que pretenia que s’assegués a la seva falda. 

L’Antínous va tancar el puny sobre el mànec del ganivet que en 
Jason havia clavat a la taula. El va desclavar i va estudiar la fulla. 

—Si véns de part de Gaia, deus saber que hem vingut seguint 
ordres. Ho va decretar en Porfirió. —L’Antínous es va ratllar el 
palmell amb la fulla del ganivet. En comptes de sang, del tall en va 
sortir pols seca—. El coneixes, en Porfirió? 

En Jason s’esforçava per contenir les nàusees. Recordava en Por-
firió perfectament de quan havien lluitat a la Casa del Llop. 
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—El rei dels gegants: pell verdosa, dotze metres d’alçada, ulls 
blancs i els cabells trenats amb armes. Esclar que el conec. És molt 
més impressionant que tu. 

Va decidir no mencionar que, l’última vegada que havia vist 
el rei gegant, l’havia colpejat brutalment al cap amb un llampec. 
Per un cop, l’Antínous semblava haver-se quedat mut, però el seu 
espectral amic calb, l’Eurímac, va posar un braç sobre les espatlles 
d’en Jason. 

—Vaja, vaja, amic meu! —L’Eurímac feia olor de vi agre i de 
cables elèctrics cremats—. No teníem pas intenció de qüestionar 
les teves credencials! El cas és que, bé, si vas parlar amb en Porfirió 
a Atenes, ja saps per què som aquí. T’asseguro que fem exactament 
el que ens va ordenar ell!

En Jason va mirar de dissimular la sorpresa. En Porfirió a Ate-
nes. Gaia havia promès arrancar els déus des de l’arrel. En Quiró, 
el mentor d’en Jason al Campament Mestís, havia suposat que això 
significava que els gegants intentarien despertar la deessa terra al 
mont Olimp primigeni. Però ara... 

—L’Acròpolis —va dir en Jason—. Els temples més antics dedi-
cats als déus, al cor d’Atenes. És allà on es despertarà Gaia. 

—Evidentment! —va exclamar l’Eurímac rient. La ferida que 
tenia al pit va fer una mena d’esbufec, com el respirador d’una 
marsopa—. I per arribar-hi, aquella colla de semidéus tafaners 
hauran de viatjar per mar, no? Ja saben que és massa perillós volar 
sobre terra. 

—I això vol dir que hauran de passar per aquesta illa —va 
apuntar en Jason. 

L’Eurímac va assentir entusiasmat. Va apartar el braç de les 
espatlles d’en Jason i va ficar un dit dins la copa de vi. 

—Arribats a aquest punt, hauran de prendre una decisió, no? 
Damunt la taula, amb vi negre que brillava d’una manera anti-

natural sobre la fusta, va traçar una línia de costa. Va dibuixar Grè-
cia com un rellotge de sorra deformat: una gota grossa suspesa que 
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representava la terra ferma del nord, i una altra gota a sota, gairebé 
de la mateixa mida, per mostrar el gran pegot de terreny conegut 
com el Peloponès. Entre l’una i l’altra, una línia estreta de mar que 
les separava: l’estret de Corint. 

En Jason en realitat no necessitava un dibuix. S’havia passat 
l’últim dia a mar estudiant mapes juntament amb la resta de la 
tripulació. 

—La ruta més directa seria de dret cap a l’est —va reprendre 
l’Eurímac—, a través de l’estret de Corint. Però si intenten anar 
per allà...

—Prou —li va etzibar l’Antínous—. Tens una boca massa gros-
sa, Eurímac. 

El fantasma semblava ofès. 
—No pensava pas explicar-li tot! Només que els exèrcits dels 

ciclops ocupen les dues ribes. I els esperits rabiosos de la tempesta, 
els aires. I que Keto va enviar aquells monstres marins sanguinaris 
a infestar el mar. I esclar que si la nau arribés tan lluny com fins a 
Delfos... 

—Idiota! 
L’Antínous es va fer endavant per sobre la taula i va agafar l’es-

pectre pel canell. Una crosta prima de brutícia es va escampar des 
de la mà de l’esperit, que s’enfilava pel braç fantasmal de l’Eurímac. 

—No! —va lladrar l’Eurímac—. Sisplau! No... només volia dir...
L’espectre xisclava mentre el seu cos quedava cobert com una 

closca, i després es trencava pel mig abocant una grapat de pols i 
res més. L’Eurímac havia desaparegut. 

L’Antínous es va fer enrere i es va espolsar les mans. Els altres 
pretendents de la taula l’observaven en silenci. 

—Et demano disculpes, Iros —va dir l’esperit amb un somriu-
re fred—. Tot el que has de saber... és que les rutes cap a Atenes 
estan ben vigilades, tal com vam prometre. Els semidéus s’hau-
ran d’arriscar a passar l’estret, cosa impossible, o donar la volta 
sencera al Peloponès, que gairebé serà igual de perillós. Sigui com 
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sigui, no és probable que sobrevisquin el suficient per fer aquesta 
elecció. Quan arribin a Ítaca, ho sabrem. Els pararem aquí mateix 
i Gaia s’adonarà del que som capaços. Porta aquest missatge fins 
a Atenes. 

A en Jason, el cor li picava contra l’estern com un martell. No 
havia vist mai res semblant a la closca de terra que havia invocat 
l’Antínous per destruir l’Eurímac. I no volia descobrir si aquest 
poder també funcionava amb els semidéus. 

D’altra banda, l’Antínous semblava convençut que podria 
detectar l’Argo II. Fins a aquell moment, la màgia de la Hazel havia 
pogut ocultar la nau, aparentment, però no hi havia manera de 
saber quant duraria. 

En Jason ja havia descobert l’estratègia secreta que els havia fet 
venir. El seu objectiu era Atenes. La ruta més segura, o almenys la 
que no era impossible, era rodejar la costa meridional. Avui era 
el vint de juliol. Només els quedaven dotze dies fins el dia en què 
Gaia tenia previst despertar-se, l’u d’agost, el mil·lenari Banquet 
de l’Esperança.

En Jason i les seves amigues havien de marxar ara que encara 
podien. 

Però l’inquietava alguna altra cosa, una sensació freda d’apre-
hensió, com si encara no hagués sentit les notícies més dolentes. 

L’Eurímac havia mencionat Delfos. En Jason tenia en secret l’es-
perança de visitar l’enclavament ancestral de l’oracle de Delfos, 
potser per captar una premonició del seu futur personal, però si el 
lloc estava ocupat pels monstres... 

Va apartar el plat de menjar fred. 
—Sembla que tot està sota control. Pel teu bé, Antínous, espero 

que així sigui. Aquells semidéus tenen molts recursos. Van aconse-
guir tancar les Portes de la Mort. No volem pas que se t’esmunyin, 
perquè potser els arribaria ajuda de Delfos. 

L’Antínous va esclafir una rialleta nasal. 
—No hi ha risc. Apol·lo ja no controla Delfos. 
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—Ah, va... Vaja, vaja. I si fan tota la volta al Peloponès, els semi-
déus?

—Et preocupes massa. Aquest viatge sempre resulta perillós per 
als semidéus i és molt més lluny. A més, Victòria corre desenfre-
nada a Olímpia. Mentre això sigui així, els semidéus no poden 
guanyar aquesta guerra de cap manera. 

En Jason no entenia què significava això tampoc, però va assen-
tir. 

—Molt bé. Informaré de tot al rei Porfirió. Gràcies per... ehm... 
el menjar. 

Des de la font, en Michael Varus va cridar: 
—Espera. 
En Jason es va mossegar un llavi per no renegar. Havia fet el 

que havia pogut per ignorar el pretor, però llavors en Varus es 
va acostar, envoltat d’una aura blanca boirosa, amb aquells ulls 
enfonsats com embornals. Al costat, duia penjat un gladius d’or 
imperial. 

—T’has de quedar —va dir en Varus. 
L’Antínous li va disparar una mirada d’irritació. 
—Quin problema hi ha, legionari? Si l’Iros vol marxar, deixa’l. 

Fa pudor!
Els altres espectres van riure nerviosos. Des de l’altra banda del 

pati, la Piper va llambregar en Jason amb expressió preocupada. 
Una mica més enllà, l’Annabeth aferrava discretament un ganivet 
de trinxar de la plata de carn més propera. 

En Varus va posar la mà sobre el pom de l’espasa. A pesar de la 
calor, tenia una pel·lícula de glaç sobre el protector pectoral. 

—Vaig perdre la meva cohort dues vegades a Alaska... Una en 
vida i una altra mort, a mans d’un graecus que es deia Percy Jack-
son. Amb tot, he vingut aquí per respondre a la crida de Gaia. Saps 
per què?

En Jason va empassar. 
—Per tossuderia?
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—Aquest és un lloc per a l’ànsia —va dir en Varus—. Tots hem 
acudit a la crida, i no sols ens anima el poder de Gaia sinó també 
els nostres desitjos més vius. La golafreria de l’Eurímac. La crueltat 
de l’Antínous. 

—M’adules —va murmurar l’espectre. 
—L’odi de l’Àsdrubal —va continuar en Varus—. L’amargura 

de l’Hípies. La meva ambició. I a tu, Iros. Què t’ha fet venir fins 
aquí? Què és allò que un pidolaire desitja amb més vehemència? 
Un lloc on viure, potser? 

En Jason va notar un pessigolleig francament molest a la base 
del crani; la mateixa sensació que tenia quan estava a punt d’escla-
tar una tempesta elèctrica de les grosses. 

—Me n’hauria d’anar —va dir—. Tinc missatges per portar. 
En Michael Varus va desenfundar l’espasa. 
—El meu pare és Janus, el déu de les dues cares. Tinc l’habili-

tat de descobrir enganys i disfresses. Saps, Iros, per què estem tan 
segurs que els semidéus no passaran per la nostra illa sense que els 
descobrim? 

En Jason va repassar en silenci el repertori de renecs en llatí. Va 
intentar calcular quant trigaria a treure la bengala d’emergència 
i encendre-la. Confiava poder donar temps suficient a les noies 
perquè trobessin refugi abans que aquesta turba de difunts l’es-
quarterés. 

Es va girar de cara a l’Antínous. 
—Escolta’m, aquí manes tu o no? Potser hauries de posar un 

morral a aquest teu romà. 
L’espectre va inspirar profundament. La fletxa del coll va tre-

molar. 
—Ah, però això pot ser divertit. Continua, Varus. 
El pretor mort va aixecar l’espasa. 
—Els nostres desitjos revelen qui som. Ens mostren tal com 

som de veritat. Algú ha vingut a buscar-te, Jason Grace. 
Darrere d’en Varus, la multitud es va separar. El fantasma d’una 
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dona va avançar com un miralleig, i en Jason va tenir la impressió 
que els ossos se li tornaven pols. 

—El meu fill estimat —va dir el fantasma de la seva mare—. 
Has vingut a casa. 
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