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la seva fam 
és insaciable

A Mariefred estan desapareixent diners, pertinences 

i mascotes molt estimades. Al capdamunt de la llista de 

sospitosos hi ha l’Alrik. És clar, el culpable ha de ser un 

d’aquells nens en acollida, pensa la majoria de la gent. Però 

el que no saben és que darrere dels robatoris hi ha màgia. 

Algú ha invocat un bjära! I els plans de la bruixa negra 

comencen a fer-se realitat… 

El missatger del mal és el quart llibre 
de la sèrie PAX

«Els millors llibres que he llegit mai!»
Maria, 10 anys

10134418

www.estrellapolar.cat
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capítol 87

Somnis inquietants

L’alarma d’en Viggo sona a les dues de la matinada. De
sobte està tan despert com si fos de dia. És l’hora de
llevar-se per fer l’experiment.

En Viggo ha sentit dir que si se suquen els dits d’al-
gú en aigua mentre dorm, aquest es pixa a sobre.

Quan un s’assabenta d’una cosa com aquesta, no
queda cap altra opció que comprovar si és veritat. I el
germà gran d’en Viggo és el candidat perfecte per fer
de conillet d’Índies.

L’Alrik respira profundament, estirat al llit al seu
costat. En Viggo no es mou ni un pèl i para l’orella.
No, l’Alrik no s’ha despertat amb l’alarma. Genial.

En Viggo es prepara. Sota el llit hi ha el bol d’aigua
de la Freia. Sense fer soroll, s’acosta al seu germà. L’Al-
rik dorm de panxa enlaire. Un braç li penja per un cos-
tat del llit. Perfecte.
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el missatger del mal

En Viggo aixeca el bol fins als dits de l’Alrik. Aques-
ta és la part més perillosa de l’experiment. Si el coni-
llet d’Índies es desperta, segurament intentarà matar-lo.
Però aquesta és la mena de riscos que cal prendre quan
es porta la ciència a la sang.

En Viggo espera. A l’Alrik se li accelera la respiració,
tot i que no es desperta. Però tampoc no es fa pipí a
sobre. En Viggo aixeca la flassada i ho comprova. S’es-
pera una mica més. El seu germà encara té els dits dins
l’aigua.

L’Alrik somia. Un somni premonitori d’allò més inquie-
tant. Comença amb la sensació que està a punt d’ofe-
gar-se. Ha d’aconseguir respirar aire fresc. Neda cap
amunt i, en el moment que treu el cap de l’aigua, apa-
reix en un lloc completament nou.

Ara penja del sostre d’una habitació fosca i freda. Hi
ha una persona, o més aviat una ombra, dreta al bell
mig de l’estança.

La figura embolica un fragment d’os amb llana i
draps esquinçats. Embolica i embolica, i al final fa un
petit cabdell.

Llavors l’ombra deixa el bolic dins d’una capsa de
sabates i xiuxiueja alguna cosa. Són paraules en una
llengua oblidada. Conjurs.

Què hi ha dins la capsa? En el somni, l’Alrik s’hi
acosta surant en l’aire. Només hi veu una troca feta de
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el missatger del mal

llana i tires de tela. Allarga una mà per tocar-la, però
s’atura. No, no s’hi veu amb cor! La troca està comple-
tament quieta, però a l’Alrik li sembla que alguna cosa
ha canviat.

Sap que el cabdell el pot veure, tot i que no té ulls.
Sap que és viu, tot i que no té cor. Observa i vigila l’Al-
rik. Com un depredador que intenta enganyar la seva
presa.

Tot just acaba de néixer: és una coseta petita i hor-
rorosa. Però l’Alrik té la impressió que sap qui és ell.

Una onada de por el travessa de cap a peus.
De cop i volta, l’Alrik apareix en un altre lloc. Tal

com passa als somnis. Ara és a la teulada. Des d’allà veu
que centenars de rates s’allunyen de la casa. Fugen com
ho farien d’un vaixell que s’estigués enfonsant.

«Tenen por», pensa l’Alrik. «Poden sentir la pre-
sència d’aquell cabdell, o el que sigui. I ara fugen
aterrides». L’Alrik comprèn que ell també ha de mar-
xar d’allà. Allunyar-se’n. Però és com si tingués els
braços i les cames paralitzats. No es belluga ni un cen-
tímetre.

En Viggo observa el seu germà. Li sembla que té un
malson. Les parpelles closes li tremolen i les cames s’a-
giten nervioses. Potser està somiant que alguna cosa el
persegueix.

De cop i volta, l’Alrik respira profundament i s’in-
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el missatger del mal

corpora. Engrapa en Viggo per la samarreta i el fulmina
amb la mirada.

—Caram, tu. Què somiaves? —pregunta en Viggo,
i amb molt de compte empeny el bol d’aigua sota el llit
amb el peu.

L’Alrik no respon, pensatiu. Però els somnis foscos
han desaparegut. Fa un moment eren ben vius. Ara han
desaparegut. Només en queda una sensació molt des-
agradable que li posa els pèls de punta.

—No... no me’n recordo —contesta—. Però feia mol-
ta por.

—Vols que dormi amb tu? —pregunta en Viggo.
L’Alrik assenteix amb el cap. En Viggo va a buscar

el seu coixí i s’esmuny al costat del seu germà.
El cap d’una estona en Viggo s’adorm, però a l’Al-

rik li costa asserenar-se. Ha somiat alguna cosa terrible.
I per què té els dits molls? No es deu pas xumar el pol-
ze quan somia, oi? Si és així, no anirà mai a dormir a
casa d’un amic.
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