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enviada especial de l’Eco 
del Rosegador, és també 
autora de llibres per a 
joves de gran d’èxit. La 
Bruixa de l ’Aire és el 
dotzè capítol de la fa-
mosa nissaga fantàstica 
Princeses del Regne de la 
Fantasia. Un cop derro-
tat el Príncep sense Nom, 
les princeses s’hauran 
d’enfrontar a un enemic 
nou: les Bruixes Grises. 
Sulfúria, la Bruixa de 
l’Aire, és potser l’adver-
sària més perillosa amb 
qui hauran de combatre 
les �lles del Rei Savi. Per 
derrotar-la, hauran de 
con�ar en l’ajuda de Neil, 
un personatge esquerp i 
misteriós, amb un sorpre-
nent coneixement de les 

arts màgiques…
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Un núvol avança per l’horitzó
engolint tot el que troba al seu pas.

Sulfúria, la Bruixa de l’Aire i senyora 
de les Essències, està disposada a llançar 

el seu atac i enfrontar-se amb les princeses
en un duel d’encanteris.
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Ara que el Rei Malvat i el 
Príncep sense Nom dor-
men a la Roca de la Son, 
s’anunciava una època de 
prosperitat per al Gran 
Regne. Però quan sembla 
que tot va bé, una ombra 
es projecta a l’horitzó: 
han tornat les Bruixes 
Grises. Antigues aliades 
del Rei Malvat, aquests 
éssers intemporals estan 
decidits a combatre les 
princeses amb les armes 
de la Màgia Incolora. 
Durant un con�icte sense 
precedents, les cinc �lles 
del Rei Savi descobriran 
que hi ha una cosa en 
el passat de les bruixes, 
un secret amagat en els 
replecs del temps, que 
hauran de desvelar per 
poder-les derrotar. AIREAIRE
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Una bruixa
preocupada

1

erò com se m’ha acudit pujar a la Torre Ne-
gra?! Sabia que em fi caria en un embolic, 
però ho he fet igualment. He infringit la pro-

hibició de la Mai Anomenada, i ara m’he de quedar tan-
cada a la meva habitació fi ns que ella decideixi què en 
vol fer, de mi...

Sulfúria, la Bruixa de l’Aire, recorria les seves estan-
ces amunt i avall, provant d’acceptar el càstig que li ha-
vien imposat. Però no s’hi resignava i parlava en veu 
alta perquè sabia de sobres que ningú escoltaria les se-
ves paraules: ni les seves companyes bruixes, que, des-
prés de la derrota que els havien infl igit les princeses, 
restaven immòbils a les seves estances, ni tampoc la Mai 

p
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Anomenada, la cruel senyora de la Màgia Incolora i de 
les Bruixes Grises, que l’havia reclòs a la seva estança 
com a càstig per haver-la desobeït.

—Vés a saber quant de temps m’hauré de quedar 
aquí... —va dir Sulfúria, sospirant.

La prohibició que li havia imposat la Bruixa de Brui-
xes era molt clara: ella, com totes les Bruixes Grises, 
s’havia de mantenir a distància de la Torre Negra. Per 
això, quan havia comès la imprudència d’embocar l’es-
cala de cargol que pujava a la torre, per després entrar 
a la Sala dels Secrets de la Mai Anomenada, Sulfúria 
l’havia desobeït totalment conscient dels seus actes.

Va tornar a pensar en la sala circular amb els sis co-
fres que custodiaven els retrats de sis noies, i en l’ins-
tint que l’havia guiat fi ns allà, un reclam desconegut 
que l’havia arrossegat a un lloc on no hi hauria d’haver 
anat. Aquells records li van fer sentir novament una es-
tranya escalfor prop del cor. 

Sulfúria notava que alguna cosa s’estava desvetllant 
en ella, lentament i inexorablement. Era una força que 
l’empenyia amb decisió a moure’s. Sense pensar-s’ho 
dues vegades, es va aixecar de la butaca on s’havia asse-
gut un moment, es va dirigir a la porta i la va obrir. 
Després es va esmunyir pels passadissos foscos i estrets 

1212
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de Castelloblic, disposada a transgredir les ordres de la 
Mai Anomenada una altra vegada.

La Bruixa de l’Aire va ensumar les olors del passadís 
per detectar possibles perills, després va avançar per les 
escales, que es van doblegar a la seva voluntat, sense or-
dir els habituals paranys que reservaven als intrusos, i la 
van conduir directament a l’estança d’Aquària. 

La Bruixa de les Marees continuava ajaguda al seu 
llit, immòbil, amb els ulls closos i els llavis entreoberts. 
El seu rostre distès tenia un color rosa pàl·lid i delicat.

—Aquària! —va exclamar la Bruixa de l’Aire, agafant 
la companya per un braç—. Com és possible?

Sulfúria observava atònita la Bruixa de les Marees. 
Amb el pas del temps, l’aspecte d’Aquària era molt 
menys de bruixa i molt més d’ésser humà. I, per si no 
fos prou, no mostrava cap senyal de voler despertar-se. 
Estava immersa en el son, lliurada a un estat de pau 
profunda. 

Sulfúria se li va acostar i en va percebre la respiració, 
lleu i regular. Dormia, però era un son tan feixuc que sem-
blava que no el podia interrompre res, ni tan sols la màgia.

La bruixa va començar a ensumar al seu voltant.
—Quina olor més estranya —va murmurar—. No és 

la que habitualment impregna aquesta estança, que 
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és feta d’algues i profunditats abissals. És una olor sem-
blant a la dels éssers humans... Però nosaltres som brui-
xes i sempre ho serem. És el destí que vam elegir quan 
vam fer el pacte amb la Mai Anomenada. 

Però ella també començava a tenir dubtes. La seva fi -
delitat a la Bruixa de Bruixes i la seva obediència a la 
Màgia Incolora trontollaven. Les últimes derrotes que 
els havien infl igit les princeses l’havien empès a dema-
nar-se si realment la màgia era superior a la fantasia, tal 
com li havia fet creure la Mai Anomenada. Sulfúria es 
deia que si la màgia era tan potent com això, en aquell 
moment les altres Bruixes Grises estarien amb ella, pre-
parant plans terribles i sortilegis letals. Però s’havia 
quedat sola. Sola contra les princeses i sola davant de la 
Mai Anomenada i les seves cruels expectatives. 

Presa d’una inquietud creixent, la Bruixa de l’Aire va 
abandonar l’estança d’Aquària i es va dirigir a la de 
Cendrària. I allà es va trobar amb el mateix panorama.

—Cendrària! Tu també has acabat així?! —va dir, 
passant-se les mans pels cabells.

Va decidir visitar totes les estances, i en totes hi va 
trobar el mateix panorama: les Bruixes Grises, adormi-
des als seus llits, s’anaven transformant lentament en 
humanes.

1414
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—Quin sortilegi obscur us ha colpit? —va dir en veu 
alta.

Era conscient que s’enfrontava a una força molt més 
gran que ella. I si al fi nal aquella força també l’engolia a 
ella? Era evident que hi havia moltes probabilitats que, 
combatent contra les princeses i el Rei Savi, ella acabés 
tenint la mateixa sort que les seves companyes.

Mentre estava capfi cada en aquestes refl exions, es va 
fi xar en una cosa. Per la galta de Fogària, la Bruixa de 
les Flames, lliscava una gota. O una cosa semblant. S’hi 
va acostar per mirar-la més bé. Va recollir la gota amb 
un dit, se la va posar al palmell de la mà i, de la gota, en 
va sorgir una resplendor sobtada.

Sulfúria va respirar fondo.
—Em sembla que percebo una olor salada. Deu ser 

una llàgrima!
Era possible que Fogària hagués vessat una llàgrima? 

Sulfúria va negar amb el cap. Allò era excessiu. Les brui-
xes no podien sentir emocions. Era un principi que no 
es qüestionava ningú.

Per això, si més no de moment, la Bruixa de l’Aire va 
decidir ignorar aquella llàgrima tan impertinent. 

Va agafar un xal de fi ls de lava de l’armari de Fogària 
i se’l va posar per damunt de les espatlles. Va ensumar 
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la coneguda i tranquil·litzadora olor de foc i metalls que 
emanava del xal i es va sentir molt millor.

Després va tornar a la seva estança.
La Mai Anomenada s’hi podia presentar en qualsevol 

moment, i si descobria 
que havia tor nat a sor-
tir de la seva habitació 
es podria pro du ir una 
catàstrofe.
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