


Primera edició: febrer del 2015

Títol original: Wildflower Wood
L’edició original en anglès va ser publicada el 2013 per Orchard Books

Correcció i maquetació: Qüestions.cat

Edició: David Sánchez Vaqué
Coordinació editorial: Anna Pérez i Mir
Direcció editorial: Iolanda Batallé Prats

© 2013 Hothouse Fiction Limited, pel text
© 2013 Orchard Books, per les il·lustracions
© 2015 Jordi Vidal i Tubau, per la traducció
© 2015 La Galera SAU Editorial, per l’edició en llengua catalana

La Galera, SAU Editorial
Josep Pla, 95
08019 Barcelona
www.lagaleraeditorial.com

Imprès a Liberdúplex
Ctra BV-2249, km 7,4
Pol. Ind. Torrentfondo
08791 Sant Llorenç d’Hortons

Dipòsit legal: B-26.559-2014
Imprès a la UE
ISBN: 978-84-246-5380-4

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 autoritzi la fotocòpia o l’escaneig d’algun fragment a les persones 
que hi estiguin interessades.

Un agraïment especial 
a Liss Norton

A D. S. amb molt d’afecte



El Bosc 
de les Flors

ROSIE BANKS

Traducció de Jordi Vidal i Tubau



Secret Kingdom



Secret Kingdom El Bosc
de les Flors



Una sorpresa incre ble 9

El llibre desaparegut 23

Dins del bosc 39

Fe, fi, fo, fum! 53

Un problema gegant ! 65

A vista d’ocell 81

Arreglant les coses 99

 Index





9

—Mira que llarga! —va exclamar l’Abril 

Pianola aixecant la garlanda de margarides que 

estava fent—. La convertiré en un collaret per 

a la Paula. Les papallones n’estaran encantades.

—Li agradarà molt!

La Rita Miró va fer una rialleta mentre 

es deixava caure sobre la gespa del jardí de 

casa de l’Abril. A la seva amiga Paula Costa li 

agradaven tots els animals, i la Rita sabia que 

estaria contenta de tenir papallones voletejant 

al seu voltant.

Una sorpresa  
incre ble
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—Per cert, on és? —va preguntar l’Abril—. 

Fa mitja hora que hauria de ser aquí.

Va mirar a través del jardí llarg i estret, a 

l’altra banda dels parterres amb flors i de la 

vella pomera a la porta del darrere, però  

la seva amiga no es veia enlloc. Va deixar amb 

delicadesa la garlanda de margarides sobre  

la gespa i va arrencar a córrer pel jardí, amb la 

seva llarga cabellera negra sacsejada per l’aire.

—Vaig a veure si ve! —va cridar per sobre 

de l’espatlla.

La Rita va deixar la seva garlanda de 

margarides al costat de la de l’Abril i va sortir 

corrent darrere la seva amiga.

—Espero que arribi aviat —va dir 

recollint-se un floc de cabells rogencs i 

arrissats darrere de l’orella.

L’Abril va obrir la porta i va retrocedir 

d’un bot quan la Paula va arribar amb la seva 
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bicicleta, amb les trenes 

rosses onejant al vent.

—Em sap greu 

fer tard —va 

panteixar—. Buscava 

el meu llibre de 

contes. No el trobo 

enlloc, i havia promès 

al meu germà Max que 

li llegiria un conte. Estava 

molt decebut.

—Oh, no! —va fer la Rita—. No recordes 

on el vas deixar l’última vegada?

La Paula va recolzar la seva bicicleta contra 

la tanca i va seguir la Rita i l’Abril a través 

del jardí.

—Sé que el tenia al Ball d’Estiu. —Va 

abaixar la veu.— Quan érem... Ja sabeu on.

Les tres amigues van intercanviar mirades 
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il·lusionades, pensant en l’increïble secret 

màgic que compartien.

L’Abril es va sobresaltar.

—Te’l vas deixar...?

—Al Regne Secret? —va acabar la pregunta 

la Rita, en veu baixa perquè no la sentissin.

Eren les úniques persones que coneixien 

l’existència del món màgic del rei Fèlix,  

i volien mantenir el secret. Quan el Regne 

Secret havia tingut problemes, la Caixa Màgica 

del rei Fèlix havia trobat les tres úniques 

persones que el podien ajudar: la Paula, l’Abril 

i la Rita. Ara la seva fada ajudant, la Trixi, els 

enviava missatges màgics per mitjà de la Caixa 

Màgica sempre que les necessitaven.

Només de sentir a parlar de Secret 

Kingdom, la Paula es va notar un pessigolleig 

a l’esquena. Era un lloc meravellós ple d’elfs, 

sirenes i altres criatures màgiques.
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—Us recordeu dels dracs dels somnis? —va 

preguntar la Rita, emocionada.

—I de les abelles bombolles? —va afegir la 

Paula—. Eren tan bufones...

—Tant de bo hi poguéssim tornar —va 

sospirar l’Abril—. Fa segles que no hi anem.

—Em pregunto què deu fer la Trixi —va 

pensar en veu alta la Rita.

—Seria fantàstic rebre notícies seves —va 

convenir l’Abril.

—Però és bo que no en sapiguem res 

—va assenyalar la Paula—. La Trixi només 

ens envia missatges quan la reina Malícia se 

n’empesca alguna. I, com que no en sabem 

res, això deu voler dir que tot va bé allà.

La reina Malícia, la germana del rei Fèlix, 

volia governar el regne i sempre causava 

problemes. Fins i tot havia intentat convertir 

el bon rei en un gripau pudent, una de les 
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criatures més fètides i repulsives de tot el 

país! Les noies havien hagut de recollir sis 

ingredients molt difícils de trobar arreu del 

regne per elaborar l’antídot que fes tornar el 

rei Fèlix al seu aspecte normal.

—Ja ho sé —va dir l’Abril—, però 

m’agradaria tornar-hi. Trobo a faltar la Trixi i 

el rei Fèlix.

—Jo també —van respondre la Rita i la 

Paula alhora.

—I m’agradaria tornar a veure els unicorns 

—va sospirar la Paula.

—La reina Malícia va ser desterrada als 

Territoris dels Trols l’última vegada que vam 

ser allà —els va recordar la Rita—. Deu ser 

per això que no n’hem sabut res més. A més, 

el rei Fèlix també li va prendre el bastó dels 

llamps. No podrà fer cap malifeta sense ell.

—De totes maneres, jo continuo mirant la 
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Caixa Màgica —va dir l’Abril—. Però no hi 

ha hagut cap més missatge.

—Suposo que haurem de tenir paciència 

i esperar fins que la Trixi es torni a posar en 

contacte amb nosaltres —va dir la Rita.

Va collir la seva garlanda de margarides i se 

la va posar sobre els cabells arrissats com si fos 

una corona.

—M’hauré de 

conformar amb 

això fins que pugui 

tornar a portar la 

meva diadema de 

veritat —va afegir, 

rient.

—Abril, puc anar a 

mirar a la teva habitació per si m’hi vaig 

deixar el llibre de contes? —va preguntar la 

Paula.
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—És clar que sí —va contestar l’Abril—. 

Necessites un cop de mà?

La Paula va deixar anar una rialleta. L’Abril 

no tenia gaires llibres; preferia llegir revistes 

de música perquè volia ser una estrella del 

pop quan fos gran.

—No, gràcies. Crec que me’n sortiré!  

—se’n va burlar.

—Encara bo que no trigaràs gaire —va 

dir l’Abril, somrient—. Avui fa un dia massa 

esplèndid per estar-se dins de casa.

La Paula va entrar a la casa corrents i va pujar 

l’escala cap a l’habitació de l’Abril. La Caixa 

Màgica era sobre la tauleta de nit al costat d’un 

dibuix emmarcat d’una ballarina que la Rita 

havia regalat a l’Abril pel seu aniversari. La Paula 

va mirar el mirall de la tapa, desitjant veure-hi 

un missatge. Però l’únic que hi havia era el seu 

propi reflex, mirant-la amb un aire pensatiu.
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Va sospirar i va buscar ràpidament pels 

prestatges de l’Abril, però el seu llibre de 

contes tampoc no hi era.

Quan es girava cap a la porta, una espurna 

lluminosa li va cridar l’atenció. Es va girar 

de cop i va veure que una llum resplendent 

sortia del mirall de la Caixa Màgica.

—Un missatge! —va exclamar—. Per fi!

Va agafar la caixa, va baixar les escales i va 

sortir corrent al jardí.

En sentir-la arribar, l’Abril i la Rita van 

aixecar la vista de les seves garlandes de 

margarides.

—Has trobat el teu...? —va començar a dir 

la Rita. Llavors va veure la Caixa Màgica sota 

el braç de la Paula i es va aixecar d’un bot—. 

Hi ha un missatge?

—Sí!

La Paula va posar la Caixa Màgica sobre la 



El Bosc de les Flors 

gespa i totes es van agenollar al seu voltant 

per observar el mirall resplendent. Tot d’una, 

hi va aparèixer una endevinalla escrita amb 

una lletra molt rodona.

L’Abril la va llegir en veu alta:

Parets rosades i torres vermelles com robins,
amb agulles daurades que es perden cel endins.

Veniu, si us plau, estimades amigues.
Recordeu com ho heu de fer?
Encerteu l’enigma i apareixeré.



19

Una sorpresa incre ble

—Parets rosades... —va murmurar la Paula.

—I torres vermelles i agulles daurades!  

—va exclamar la Rita, amb els ulls lluents—. 

Només pot ser un lloc!

Les tres nenes, impacients, van posar les 

mans sobre les joies verdes.

—El Palau Encantat del rei Fèlix! —van 

cridar alhora.

La Caixa Màgica es va obrir de cop i en 

va sortir disparat un raig de llum platejada i 

brillant. Unes espurnes dels colors de l’arc de 

Sant Martí van començar a girar al voltant  

de les noies com si fos un tornado en 

miniatura. Llavors el tornado es va alentir 

i va aparèixer una bonica fada volant sobre 

una fulla. Tenia unes orelles punxegudes que 

sortien de sota un embull de cabells rossos, 

i duia un barret de pètals de rosa, un vestit 

fet amb fulles de color verd pàl·lid i unes 
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sabates de pètal molt 

bufones. El seu anell 

màgic li espurnejava 

intensament al dit.

—Trixi!  

—Les nenes es van 

alegrar.

—Noies! Com 

m’alegro de tornar-

vos a veure! —va 

exclamar la Trixi, fent-

los una reverència. Es va 

acostar volant a cadascuna 

d’elles i els va fer un petó a la punta del nas—. 

Us he trobat a faltar.

—Nosaltres també t’hem trobat a faltar, 

Trixi —va dir la Paula.

—Què passa al Regne Secret? —va 

preguntar l’Abril.
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La Trixi va fer baixar la seva fulla fins que 

va quedar flotant sobre la Caixa Màgica.

—La reina Malícia acaba de tornar dels 

Territoris dels Trols —va contestar.

—Això vol dir problemes —va observar la 

Rita, inquieta.

—Això vaig creure jo també —va 

continuar la Trixi—. Però ha passat una cosa 

increïble. —Les va mirar a totes, amb un 

gran somriure.— La reina Malícia s’ha tornat 

bona!




