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CAPÍTOL 1

En el qual es comencen  
a desvelar els secrets 

Cornalina era un petit regne situat al nord de 
la Península dels Objectes Màgics. Molta gent 

creia que mai no hi passava res d’interessant, però 
això només era perquè els seus habitants tenien 
molta traça a guardar secrets.

Tothom sabia que a Cornalina hi vivien els reis  
Hàkon i Àstrid i les seves filles, les princeses Mira 
i Denèbola. I que posseïen un cofre màgic que els 
donava qualsevol cosa que li demanessin. Però 
la Mira i la Denèbola tenien un secret: feia unes 
quantes setmanes, uns lladres molt perillosos ha-
vien robat el cofre màgic i elles l’havien recuperat 
abans que els seus pares ho sabessin. I els reis 
tenien un secret encara més gran. Un secret tan 
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PRINCESES A L’ATAC

secret que gairebé ningú no sospitava que els reis 
amaguessin alguna cosa. 

No era estrany, perquè, qui podia sospitar del 
rei  Hàkon? Amb la seva expressió distreta i la seva 
personalitat tranquil·la i reflexiva, no semblava la 
mena de persona que té alguna cosa per amagar. 
I tampoc ho semblava la reina Àstrid, que sempre 
estava pendent dels afers del regne i s’empescava 
la solució a tots els problemes. Era impossible que 
tingués temps de res més! 

Tan sols unes quantes persones, entre les quals 
hi havia la Mira i la Denèbola, estaven al cas dels 
misteriosos viatges que els reis feien de tant en 
tant. Les princeses pensaven que els seus pares 
feien d’espies: era l’única manera d’explicar el seu 
comportament i la roba negra que sempre es po-
saven abans de marxar. Però, en aquell instant, la 
Mira i la Denèbola estaven profundament adormi-
des, i ja feia uns quants dies que no pensaven en 
el secret dels seus pares.

—Quan la veus així, qualsevol diria que no ha 
trencat mai un plat —va comentar el rei  Hàkon 
mirant-se la Denèbola.

La seva dona, en silenci, li va fer un gest perquè 

01-princeses-03-cat.indd   10 26/08/14   08:29



11

El secret dels reis

callés. En passar per davant de l’habitació de les 
princeses, havien decidit entrar-hi, però encara 
era massa d’hora per despertar-les. La reina Àstrid 
va tapar bé la Mira i després tots dos van sortir al 
passadís.

—No tens la sensació que creixen molt de pres-
sa? —va comentar la reina, després d’haver tancat 
la porta de l’habitació—. Potser ha arribat el mo-
ment que els expliquem la veritat.

—Avui no.
Van començar a caminar cap a les escales. 
—No, és clar. Si els ho diguéssim avui, voldrien 

venir amb nosaltres. I no crec que un «no» pogués 
servir per aturar-les. Si han estat 
capaces d’anar a buscar el co-
fre i la clepsidra…

Va deixar la frase sense aca-
bar; no li calia dir més parau-
les perquè el rei l’entengués. 

Unes quantes setmanes en-
rere, les princeses havien anat a 
Beril a visitar el seu amic, el príncep Altron. Se 
suposava que s’havien de quedar al palau, però 
no havien dubtat a seguir el seu company en un 
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PRINCESES A L’ATAC

arriscat viatge a Jaspi, un regne llunyà situat més 
enllà de les muntanyes Perpètues. 

Per poder dur a terme la seva aventura, havien 
anat a buscar la clepsidra de Pedra Lluna. No era 
un simple rellotge d’aigua, que és el que significa 
la paraula clepsidra, era un objecte màgic que els 
permetia viatjar a la velocitat del pensament. En 
aquell moment, el tenien descansant a la finestra 
de la seva habitació, ja que per funcionar neces-
sitava passar uns minuts sota la claror de la lluna.

Els reis van baixar les escales i el so de les seves 
veus es va perdre.

—Denèbola, que estàs desperta? —va preguntar 
la Mira en veu baixa.

—Jo sempre estic desperta.
—I ho has sentit?
—Tot.
La Mira va posar els ulls en blanc. Era típic de 

la seva germana petita contestar que «sempre» 
estava desperta i que ho havia sentit «tot».

—Aleshores…
—Saben el que va passar amb el cofre! —va ex-

clamar la Denèbola, que s’havia incorporat i en 
aquell moment ja estava asseguda al llit—. Com ho 
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PRINCESES A L’ATAC

han pogut saber? Et sembla que els ho deu haver 
dit en Faustí? 

—Impossible. En Faustí no la trencaria mai, una 
promesa.

Faustí el Lleial era un dels servents dels reis, un 
home molt seriós i potser una mica pusil·lànime, 
però completament digne de confiança. Era una 
de les poques persones que sabien tota la història 
del cofre màgic, i les princeses havien aconseguit 
convence’l que no digués res als seus pares.

Mantenir el secret no havia estat fàcil. Per 
aquesta raó, en tornar de Beril, havien decidit ex-
plicar-los la història del seu viatge a Jaspi i com 
havien trobat la clepsidra de Pedra Lluna. Els reis 
consideraven que tota aquella aventura havia es-
tat una imprudència, però havien decidit no casti-
gar-les, perquè els semblava que la culpa era dels 
pares de l’Altron, que els havien permès fer el viat-
ge. La Mira i la Denèbola s’havien sentit descan-
sades, però només en part, perquè de la història 
del cofre màgic sí que n’eren del tot responsables. 

Pensaven que els seus pares ho arribarien a sa-
ber tard o d’hora… i ara resultava que ja estaven 
al cas de tot?
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El secret dels reis

—Què farem, ara? —va preguntar la Denèbo-
la. Sentia una certa inquietud a la panxa, però no 
sabia si era perquè estava preocupada o si només 
era gana. Segurament era massa d’hora per baixar 
a esmorzar...

—Res. Fingir que no sabem que ells ho saben —va  
contestar la Mira—. És evident que ja fa temps 
que n’estan al cas i no ens han renyat. Per què 
hauríem de dir res?

A la Denèbola, aquell pla li agradava. Va som-
riure, però llavors li va venir al cap la resta de la 
conversa. Es va mirar la seva germana i va saber 
que estava pensant el mateix que ella.

—O sigui que és veritat que són espies! I ens ho 
pensen dir...

—No crec que siguin espies —la va interrompre 
la Mira.

—Què? —La Denèbola estava perplexa—. Però 
si ho acaben de reconèixer!

—El que han dit és que tenen un secret, una 
cosa que ens han amagat —va aclarir la Mira—. 
Si fos veritat que són espies, ho haurien expressat 
d’una altra manera. Haurien dit: «Quan reconeixe-
rem que som espies?» o una cosa per l’estil.
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PRINCESES A L’ATAC

—I què és el que han dit exactament?
La Mira va intentar fer memòria. Els havia sentit 

a dir que ja tocava explicar-los la veritat, però... 
havien arribat a dir la paraula secret? 

—No me’n recordo. El que sé segur és que no 
han dit que siguin espies.

A la Denèbola, aquella explicació no la satisfeia.
—És que els espies de veritat no ho diuen mai, 

que són espies. Fins i tot podria ser que tinguessin 
prohibit pronunciar aquesta paraula.

La Mira no va contestar perquè tenia el cap en 
una altra banda. No recordava les paraules exactes 
dels seus pares, però sí que havien dit que aquell 
mateix dia marxarien.

—Deni, te’n recordes de quan els lladres ens van 
deixar el rellotge brúixola i vam pensar que ens 
serviria per anar a buscar el pare i la mare?

—I tant que sí.
—I què et semblaria fer-ho avui mateix? Així 

esbrinarem d’una vegada quin és el seu secret.
—Però no tenim el rellotge brúixola —va asse-

nyalar la Denèbola.
—No, però tenim la clepsidra —va contestar la 

Mira amb un somriure d’orella a orella.

01-princeses-03-cat.indd   16 26/08/14   08:29



17

El secret dels reis

Ràpidament, li va explicar el seu pla. Amb la 
clepsidra podrien seguir els seus pares a qualsevol 
lloc. El rellotge brúixola els podria haver assenya-
lat la direcció del lloc on eren, però haurien hagut 
de fer el viatge caminant o a cavall, i, per tant, la 
cosa s’hauria allargat molt. La clepsidra era una 
opció millor perquè els podrien seguir, veure què 
feien i després tornar al palau a temps de sopar, 
abans que en Faustí s’adonés que no hi eren.

Lamentablement, les coses no van ser tan fàcils.
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