
Il·lustracions de Núria Aparicio

Traducció de Núria Garcia Caldés

02-princeses-04-cat.indd   3 27/08/14   14:53



Primera edició: octubre del 2014
Disseny de coberta: Book & Look
Disseny d’interior i maquetació: Xavier Peralta

Edició: Marcelo E. Mazzanti
Coordinació editorial: Anna Pérez i Mir
Direcció editorial: Iolanda Batallé Prats

© 2014 Carlota Echevarría Alemany pel text
© 2014 Núria Aparicio per les il·lustracions
© 2014 Núria Garcia Caldés per la traducció
© La Galera, SAU Editorial, per l’edició en llengua castellana

La Galera, SAU Editorial
Josep Pla, 95. 08019 Barcelona
www.lagaleraeditorial.com
facebook.com/editoriallagalera
twitter.com/editorialgalera

Imprès a Liberdúplex
Ctra. BV 2249, Km 7,4
08791 St. Llorenç d’Hortons

Dipòsit legal: B-18.021-2014 
Imprès a la UE
ISBN: 978-84-246-5333-0 

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació 
pública o transformació d’aquesta obra resta rigorosament 
prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per 
la llei. L’editor faculta el CEDRO (Centre Espanyol de Drets 
Reprogràfics, www.cedro.org) perquè n’autoritzi la fotocòpia 
o l’escaneig d’algun fragment a les persones que hi estiguin 
interessades.

02-princeses-04-cat.indd   4 27/08/14   14:53



9

Pròleg

Les flamarades s’enfilen per la fusta. S’escampen 
per terra, tiren escales amunt i arriben a la teu-

lada. Al començament s’amaguen darrere de la fa-
çana de pedra, però ben aviat treuen el cap per les 
finestres i deixen que el fum anunciï la seva presèn-
cia. La brillantor inicial, més aviat tímida, adquireix 
una intensitat enlluernadora. Sota el domini de la 
llum carbassa, el groc sembla blanc i el vermell es 
torna violeta. Tota la resta és fusta negra. 

Al nord, el riu atura les flames, però el foc avan-
ça cap al sud cada vegada més de pressa. El vent 
bufa amb força.

La gent surt de casa seva. Els carrers s’omplen. 
Hi ha cavalls, carros, homes amb cubells d’aigua, 
runes al mig del carrer, un soldat amb l’uniforme 
de la guàrdia reial de Pedra Sol.

Algú acosta el foc a una cortina luxosa.
Una silueta es retalla sobre la ciutat il·luminada. 

Una noia jove, alta, amb els cabells llargs i foscos. 
La jove es gira. És la reina Èlia.
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CAPÍTOL 1

En el qual hi ha estrelles  
pertot arreu

La Mira i la Denèbola esperaven nervioses que 
els seus pares tornessin. Asseguda a la finestra, 

la Mira intentava entretenir-se amb un llibre. Duia 
un vestit verd i els cabells castanys recollits en una 
trena. La Denèbola havia agafat el telescopi del seu 
pare i observava el camí que duia al palau.

Tot just feia dos dies havien descobert que el seu 
pare, el rei Hàkon, formava part d’un grup secret 
anomenat Cercle de Cassiopea. Els membres del 
Cercle es definien com a astrònoms, però en rea-
litat anaven molt més enllà: podien veure a 
les estrelles coses que passaven 
a tots els racons de la Penín-
sula dels Objectes Màgics. 

Però, com funcionava el 
seu do, exactament? Què vo-
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PRINCESES A L’ATAC

lien dir quan asseguraven que havien vist alguna 
cosa a les estrelles? Quants astrònoms hi havia a 
la península? La Mira i la Denèbola no ho sabien, 
però esperaven esbrinar-ho aquell dia mateix. 

El que sí que sabien era que, de vegades, els 
astrònoms veien el futur. El seu pare havia tret 
importància al tema dient que només els passava 
una vegada cada molts anys, però elles ja en tenien 
prou de saber que existia aquella possibilitat.

D’una banda, la Mira i la Denèbola desitjaven 
que els seus pares arribessin al palau de Corna-
lina i els donessin totes les explicacions que els  
havien promès. Però, de l’altra, tenien por que els re - 
servessin una ració doble de conversa sobre les  
responsabilitats que pertoquen a les princeses i 
que, a més, la doble sessió es presentés acompa-
nyada d’un càstig. 

La Denèbola sabia que a la seva germana gran 
li feia molta ràbia que li demanés si faltava gaire  
perquè arribessin els pares (tot i que no entenia per  
què la molestava tant), però sempre ho pregunta-
va; era més fort que ella.

—Quant…?
—No ho sé —la va tallar la Mira.
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El Cercle de Cassiopea

—Quant van trigar a arribar a Sanidina? —va 
preguntar la Denèbola, com si des d’un primer mo-
ment hagués volgut preguntar allò i res més—. Ja 
saps què vull dir, per fer el camí d’anada.

—Ah. No ho sé. Cinc hores més o menys.
—D’acord.
La Mira sabia que, a continuació, la seva germa-

na li demanaria a quina hora creia ella que devien 
haver sortit. Com que aquesta conversa no les ha-
via de dur enlloc, va decidir canviar de tema.

—T’has fixat en quants detalls en forma d’estre-
lla hi ha al palau? 

La Denèbola els havia vist; de fet, els hi havia vist 
tota la vida, però no havia pensat mai que tingues-
sin cap significat especial. Al seu pare li agrada-
va l’astronomia i des de ben petites que els havia 
ensenyat a reconèixer moltes constel·lacions, de 
manera que no li havia semblat estrany trobar es-
trelles pertot arreu.

—Al sostre del menjador, a les cortines de la 
seva habitació… —va respondre, mentre anava 
fent memòria.

—Al joier que em van regalar per al meu aniver-
sari…. —va seguir la Mira.
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PRINCESES A L’ATAC

—A la barana de les escales…
—Mmm… Denèbola, em sembla que allò només 

és una bola daurada.
—Les estrelles són boles daurades. Bé, brillants.
En aquell punt tenia raó, de manera que la Mira 

no ho va discutir, tot i que continuava pensant que 
l’esfera de la barana no tenia res d’especial.

Al final van veure arribar el carruatge dels reis, 
que entrava discretament per la porta del darrere; 
era la que feien servir quan es disfressaven d’as-
trònoms. La Mira i la Denèbola van baixar corrent 
per rebre’ls.

L’Àstrid va ser la primera que va sortir del car-
ruatge. Duia el monyo despentinat i se li veia el 
front tot ple d’arrugues. La seguia el rei Hàkon, 
que es va mirar les seves filles amb preocupació. 
Tots dos duien pantalons i camisa negres, per bé 
que només el rei duia l’agulla daurada que el dis-
tingia com a membre del Cercle.

—Ostres, quin posat… —va començar a dir la 
Mira, però va callar perquè algú més baixava del 
carruatge.

De seguida van veure que també anava vestit 
de color negre, de manera que van deduir que de-
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PRINCESES A L’ATAC

via ser un altre membre del grup dels astrònoms. 
Quan li van veure el rostre, van reconèixer la Cal-
púrnia, que era consellera del regne d’Aiguama-
rina. La Calpúrnia, l’Hàkon i l’Àstrid eren amics 
des de sempre, i, de fet, els reis s’havien conegut 
gràcies a ella.

Les dues princeses es van acostar a saludar-los i, 
mentre abraçaven els seus pares, va sortir una al-
tra figura del carruatge. Un altre personatge vestit 
d’astrònom se’ls va presentar al davant abans que 
s’adonessin que es tractava d’en Cir, que també 
era membre del Cercle. La Mira i la Denèbola no 
coneixien en Cir, però li havien sentit la veu quan 
havien espiat els astrònoms i no l’havien trobat 
gaire simpàtic. Sempre semblava de mal humor.

—Noies, us presento Cir el nòmada —va dir el 
rei Hàkon.

—I ara, tothom cap a dins —va ordenar l’Àstrid 
sense més cerimònia.

La reina es va posar a caminar a bon pas i els 
altres la van seguir sense piular. La Mira i la De-
nèbola ja sabien que, quan la seva mare estava 
d’aquell humor, el millor era no dir res. Van fer 
tot el passadís i, en arribar al rebedor, es van to-
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El Cercle de Cassiopea

par amb en Faustí, el servent més lleial dels reis.
—Ah, Faustí, encara sort. Tenim dos convidats 

—va dir la reina Àstrid, assenyalant la Calpúrnia 
i en Cir—. Dóna’ls una habitació i porta’ls al meu 
despatx quan estiguin preparats. Tenen l’equipat-
ge al…

—Jo m’encarrego de tot —va respondre en 
Faustí. Coneixia la reina des que era petita i li 
causava una gran satisfacció ser útil en situacions 
com aquella, quan l’Àstrid se sentia aclaparada.

—No necessitem cap habitació —va dir en Cir a 
la reina—. Només hem de parlar amb les princeses 
i no cal que entrem l’equipatge. 
Com més aviat comencem, 
més de pressa acabarem.

La Denèbola es va mirar 
la seva germana. Havien 
de parlar amb elles? Es dis-
posaven a esbroncar-les en-
tre tots? Potser era pel que 
havien fet un parell de dies 
enrere, quan estaven a Pedra 
Lluna. Havien ajudat a dete-
nir un criminal que intentava 
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PRINCESES A L’ATAC

matar la reina Èlia, i, per fer-ho, havien fet servir 
informació secreta del Cercle. Que potser hi havia 
un càstig per als qui se saltaven les normes dels 
astrònoms?

A l’Àstrid no li agradava gens que la contradi-
guessin.

—Cir, et sabria greu deixar-nos deu minuts per-
què puguem parlar sols amb les nostres filles? No-
més et demano que acompanyis en Faustí i que 
t’esperis un moment.

En Cir hi va estar d’acord i la Calpúrnia i ell van 
seguir en Faustí el lleial al pis de dalt. L’Àstrid va 
agafar el tram d’escales que duia cap a l’esquerra 
i l’Hàkon, la Mira i la Denèbola la van seguir a la 
seva habitació.

Els reis es van treure les disfresses d’astrònoms 
i es van tornar a posar la roba habitual. El rei es 
va calçar les sabates que més li agradaven, que 
tenien la sivella amb forma d’estrella. La reina es 
va treure les botes de viatge bruscament, com si 
també s’hi hagués enfadat.

—Estimada, no et posis d’aquesta manera —li 
va dir el rei—. Que després, quan et passa el mal 
humor, te’n penedeixes.
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El Cercle de Cassiopea

L’Àstrid havia començat a raspallar-se els cabells 
amb tanta energia com si se’ls volgués arrencar. 
Era tan exagerat que a la Denèbola se li va esca-
par una rialleta. I, com que la seva rialla era, de 
fet, molt contagiosa, de seguida van riure la Mira i 
l’Hàkon. Fins i tot l’Àstrid no va poder evitar que 
se li escapés un somriure i va acabar donant la 
raó al rei.

—Ha passat alguna cosa dolenta, mare? —va 
preguntar la Mira.

—Hem dormit poc i el viatge ha estat llarg. I 
també… —la reina va titubejar—. Els altres as-
trònoms s’han assabentat del que vau fer a Pedra 
Lluna i volen que torneu a ajudar-los.

Allò no era gens ni mica el que les princeses 
s’esperaven. Ni tan sols se’ls havia acudit pensar 
que detenint l’assassí de l’Èlia estaven ajudant el 
Cercle de Cassiopea.

—Llavors, en Cir no ens vol castigar? —va pre-
guntar la Denèbola. 

—Castigar? Aquí l’única que us pot castigar sóc 
jo —va dir l’Àstrid. Llavors es va sentir el rei Hàkon 
que s’escurava el coll—. I el vostre pare, és clar.

—Però el que has dit no és res dolent —va re-
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PRINCESES A L’ATAC

calcar la Mira, que es volia assegurar que ho havia 
entès bé—. A nosaltres ens agrada participar.

—Sí, ja suposava que diríeu una cosa per l’estil 
—va respondre l’Àstrid amb un mig somriure.

Els reis van acabar de vestir-se i l’Hàkon es va 
acostar a les seves filles. 

—El que passa és que la vostra mare volia que 
estiguéssim tranquils un temps. Que poguéssim 
quedar-nos al palau i parlar de tot el que calgués… 
Però ha passat un imprevist.

Ràpidament, la reina es va fer un monyo i es va 
posar la corona.

—Anem al meu despatx. Allà us ho explicarem 
tot.
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