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Una nova
aventura

—Espereu que us posi les mans a sobre
—va amenaçar el bruixot malvat amb una
veu esfereïdora. Li van brillar els ulls quan va
aixecar un llibre d’encanteris—. Us penedireu
d’haver-me fet enfadar. Veniu aquí!
La Paula Costa va deixar anar un crit
d’espant i es va tapar la cara amb un coixí.
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Ella i les seves dues millors amigues, la Rita
i l’Abril, estaven arraulides al seu llit mirant
una pel·lícula juntes, i feia molta por! Els
personatges del film, en Lauren i en Sam,
intentaven fugir d’un bruixot horrible, i la
Paula no s’atrevia a veure com els perseguia.
Va estrènyer el coixí amb força quan el fetiller
va emetre una espantosa rialla de satisfacció.
—Què passa? —va preguntar amb veu
ofegada.
La Rita va fer una rialleta.
—Paula! No tens por de veritat, oi?
Aquesta és la part més emocionant!
—Ho, ho, ho! —va exclamar l’Abril,
imitant les rialles del bruixot mentre
balancejava la seva cabellera negra—. Et
penediràs d’haver-me fet enfadar. Vine aquí!
La Paula va xisclar quan primer l’Abril
i després la Rita van començar a fer-li
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pessigolles. Li va caure el coixí del cap i va
riure sense poder-ho evitar.
—Prou! Pareu! —va cridar, sentint-se dèbil
i sense alè—. Auxili!
De cop i volta, totes tres van caure del
llit juntes amb un cop sord i van quedar
amuntegades al terra, sense poder parar de
riure.

El Palau dels Cignes

—Aquell dolent ja no fa tanta por —va
comentar la Paula, esforçant-se per tornar a
seure.
—Mireu: en Lauren i en Sam han
aconseguit fugir —va dir la Rita, assenyalant
la pantalla—. Com nosaltres quan ens vam
alliberar del gegant al Bosc de les Flors.
Les noies van callar un moment, recordant
la seva última i emocionant aventura al
Regne Secret. Des que havien trobat una
misteriosa Caixa Màgica a la fira de la seva
escola, les nenes s’havien fet amigues especials
d’aquell país màgic, havien ajudat el rei Fèlix
i els seus lleials súbdits a engalipar la seva
horrible germana, la reina Malícia,
i havien conegut els elfs, els follets i les altres
meravelloses criatures que vivien allà.
L’última vegada que les noies havien anat
a Secret Kingdom, havien comprovat que la
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reina Malícia tornava al seu costum de causar
problemes. Fent servir la seva màgia perversa,
havia llançat un encanteri per alliberar tots
els dolents del llibre de contes de la Paula i
enviar-los al regne a sembrar confusió. Les
nenes havien ajudat a impedir que un gegant
enorme destrossés el Bosc de les Flors, però
sabien que encara hi havia cinc malvats més
en algun lloc del país.
L’Abril va fer un cop d’ull a la Caixa
Màgica, que era sobre la calaixera de la Paula.
Era una capsa de fusta amb un mirall ovalat
a la tapa, envoltat de sis joies verdes i lluents.
Els laterals de la caixa estaven decorats amb
bonics gravats de sirenes, unicorns i altres
criatures màgiques, i a dins hi havia els regals
especials que les noies havien rebut durant les
seves aventures.
L’Abril va anar a agafar la caixa i es va
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asseure al llit de la Paula sostenint-la sobre la
falda.
—Em pregunto què deu haver succeït a
Secret Kingdom des de l’última vegada que
hi vam ser —va dir,
passant suaument
els dits sobre
els gravats—.
He estat
pensant en
quins poden
ser els altres
dolents dels
contes. Vam
veure un llop, oi?
Deu ser el llop ferotge.
La Paula es va esgarrifar, encara que no feia
fred a l’habitació.
—M’encanten els animals, però no
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m’agradaria trobar-me un llop ferotge —va
dir, cargolant-se la trena rossa al voltant dels
dits—. Penseu quina por que passarien també
els pobres follets!
—I si un dels dolents és un bruixot malvat,
com el d’aquesta pel·lícula? —va afegir la
Rita—. No me’l voldria trobar tampoc.
L’Abril es va sobresaltar.
—Crec que aviat sabrem què passa a Secret
Kingdom —va dir, assenyalant la caixa—.
Mireu!
La Paula, la Rita i l’Abril van mirar
emocionades la caixa de fusta. Alguna cosa
màgica passava! El mirall de la tapa va brillar
amb una llum platejada, i després va espurnejar.
—És un missatge de la Trixi —va esbufegar
la Paula mentre apareixien al mirall unes
paraules escrites amb lletra rodona.
La Trixi era la bonica fada reial que ajudava
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el rei Fèlix al Regne Secret. Les noies es van
reunir impacients al voltant de la caixa i
van llegir el missatge.
Amigues, necessitem ajuda a mans plenes.
Un malvat horrible ens causa problemes.
Veniu al palau que brilla amb un reflex blanc
on podreu veure els nostres ocells volant.

—Un malvat horrible —va repetir l’Abril,
notant-se un formigueig a la pell en pensar
en una altra aventura.
—Hum —va fer la Paula, arrufant les
celles—. Un palau que brilla amb un reflex
blanc? El Palau Encantat és rosa: no pot ser
aquesta la solució.
La Rita va repassar totes les seves aventures,
per tractar d’endevinar què podia voler dir
aquella endevinalla.
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—No recordo haver vist cap palau blanc
—va dir a poc a poc—, però sí que hem vist
ocells blancs. Us recordeu dels cignes?
—Ah, sí! —va exclamar l’Abril—. Muntar
els cignes va ser increïble.
No oblidaria mai com havien anat a parar
a Secret Kingdom aquella primera vegada,
quan cadascuna va aterrar sobre el llom d’un
dels cignes reials del rei Fèlix. Aquells elegants
ocells blancs les havien portat volant pel cel,
amb tot el Regne Secret estès a baix com un
mapa de color verd i blau on la màgia feia
pampallugues aquí i allà.
—Els cignes eren preciosos —va convenir
la Paula, recordant la suavitat de les seves
grans plomes blanques, i com els brillava el
bec com si els hi haguessin pintat de color
daurat—. Però encara no sé la solució de
l’endevinalla.
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En aquell moment, la tapa de la caixa es va
obrir amb un grinyol suau. A dins hi havia
un quadradet de pergamí gastat i la Rita el va
treure de seguida. En obrir-lo, es va desplegar
un mapa de Secret Kingdom.
—Segur que la solució de l’enigma és aquí
—va anunciar.
Aquell no era un mapa normal i corrent:
semblava una finestra màgica a través de la
qual es veia el regne. Les nenes el van mirar i
van somriure en identificar-hi tot de llocs on
havien estat. Unes bombolles sortien del cim
del Volcà de les Bombolles, on havien conegut
les adorables abelles bombolles. Un parell
d’unicorns joves, amb les banyes platejades,
feien cabrioles a la Vall de l’Unicorn, agitant
les seves cues lluentes. Un drac dels somnis
volava plàcidament sobre la Vall dels Somnis,
i quan l’Abril es va inclinar per veure millor
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les sirenes que nedaven a l’Escull de les
Sirenes, li va semblar sentir el soroll de les
onades rompent.
Però la Paula s’havia fixat en un minúscul
estol de cignes que es movia sobre el mapa.
—Palau dels Cignes —va llegir en veu alta,
assenyalant un elegant edifici blanc que hi
havia al costat d’un llac molt blau—. Deu ser
aquí!

