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Una tempesta de neu i gel  
es desferma sobre Encant:  

el malvat Egor ha llançat un nou atac 
i només les princeses el poden aturar 

i retornar la primavera al regne!
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A l’Acadèmia Reial d’Encant, el silenci de 

la Torre Nacre, l’elegant dormitori de les princeses, 

va quedar trencat per uns passos petits i ràpids.

Poc després, la porta d’una de les habitacions que 

donaven al passadís es va obrir i tancar amb decisió. 

La  es va ajupir repenjada a la porta de fusta 

i va recuperar l’alè. Al cap d’un moment es va ado-

nar que quatre ulls blaus se l’estaven mirant.

—                                                   —va dir mirant les 

bessones.

La Nives, amb les mans a la cintura i la mirada ple-

na de retrets, li va dir:

Un secret 
emocionant

    Ehem... hola, germanetes! 

Eren uns passos que fug en...
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Un secret emocionant

10

—Córrer pels passadissos i fer petar les portes no és 

un comportament adient per a una princesa de debò!

—Ja ho sé! —la va interrompre la Iara—. Però és 

que no teniu ni idea del que he descobert!

La Diamant se’n va burlar:

—Espera, que intento endevinar-ho: potser que les 

fletxes de SALZE BLAU són les més ràpides? 

O que el flam de rosa silvestre és més bo si li afe-

geixes la salsa de baies de lluna?
La Iara va rebufar: era la germana més petita i mai 

se la prenien seriosament. Ja li passava quan vivien 

totes juntes al palau del seu pare, però allà,  

a l’acadèmia, les coses havien empitjorat.

Va fer que no amb el cap, amb decisió:

—Doncs no! Us ho anunciaré només quan les he-

reves del Gran Regne estiguin totes reunides!

—D’acord —va fer la Diamant—. Crido les altres.

 Una cosa sensacional!
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Un secret emocionant
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No va ser gaire difícil trobar 

les altres germanes: la 
 
 

era a la cuina provant de fer 

una recepta de pastís amb 

essències aro mà ti ques , 
mentre que la Samah es de-

dicava a les plan t es  de l’hivernacle de l’acadèmia. 

Al cap de cinc minuts, estaven totes a la seva gran 

habitació, a punt per a aquella reunió extraor-

dinària. La Iara es va repenjar en el seu llit amb dos-

ser, adornat amb heura enfiladis-

sa i amb les troballes dels seus milers 

d’exploracions: plomes de Paó Mil plo-

mes, desenes de fustes i fulles de formes 

estranyes, escorça aromàtica d’AL ZI NA 
ETERNA.

Llavors es va escurar el coll:

—Amables germanes, belles donzelles, 

elegants princeses...
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Digues!
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Ten
iu curiosiTaT?!

i TanT!
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—Afanya’t, Iara! —va exclamar la Diamant.

La germana petita va fer veure que no la sentia:

—He passat per davant de la sala dels professors. 

La porta estava mig oberta i he escoltat...
—Iara! Escoltar d’amagat no està gens bé, i ho saps! 

—la va interrompre la .

—No és el moment de fer de germana gran asse-

nyada... Vull saber la gran novetat, si pot ser, abans 

dels exàmens finals! —va intervenir la Diamant.

—Noies! No oblideu la regla d’or de les reunions 

de les germanes princeses: no ens hem de ba-

rallar! Continua, Iara... —va dir la .

La Iara va fer una petita reverència i va seguir:

—Gràcies. Doncs la gran novetat és... un increïble 

i elegant ball que se celebrarà aquí, a l’Acadè-

mia Reial d’Encant!

—Un ball dius? Que bé! —va somriure la Kalea.

—I tant! Vestits elegants, joies precioses, pentinats 

a l’última moda,  romàntica... Oh, que 
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Un secret emocionant
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Gran Ball de Primavera! 

Quines ganes!

bé, quines ganes que arribi el dia! —va dir la Dia-

mant, entusiasmada.

La Nives va preguntar:

—Hi aniran tots els alumnes?

—Quina pregunta! És clar! Tots seran convidats al 

—va contestar la Iara—. I encara no us he comentat 

la novetat més important...

—Quina, quina, quina? 

—va insistir la Diamant.

La Iara va mantenir la intriga un 

moment més i va anunciar:

—Nosaltres, les princeses, po-

drem triar i convidar els nos-

tres cavallers!

—Com és això? —va preguntar 

la Nives, una mica disgustada.

—Quina idea més estranya... —va 

comentar la Kalea, incòmoda.
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Un secret emocionant
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—Tranquil·les, qualsevol príncep estaria content de 

ser el vostre cavaller! —va somriure la Samah.

—El problema de la Nives és que no en troba cap 

que li faci el pes —va observar la —. Si fos 

per ella, aniria al ball tota sola!

—Sempre és millor que convidar un paio cursi com 

faràs tu... —va contestar la .

—Noies, sisplau... —va intervenir la Kalea—. La re-

gla entre les germanes princeses és...

—NO BARALLAR-SE! —van acabar les altres.

—Però, com ens ho farem per triar els nostres ca-

vallers? —va dir la Diamant, deixant-se caure so-

bre el seu llit—. A l’acadèmia hi ha tants prínceps... 

En Cantor és sens dubte el més valent; després hi 

ha en Karl, que és el més fascinant; l’Alfred el re-
finat , el misteriós Marlin, l’amable Teodor, l’Ermys, 

en Zenus...

—Jo no crec que m’atreveixi a convidar-ne cap... 

—va confessar la Kalea.
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Un secret emocionant
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Qui conviDaré?

Llavors es va amagar entre els 

coixins del llit, darrere 

d’un teló de conquilles.

—Vosaltres mateixes. A mi els 

nois no m’interessen —va dir 

la Iara, mentre desava el seu 

nou arc.

La Nives va posar-se a dibui- 

xar al quadern. La  

va mirar les seves germanes  

i va somriure. Encara que es fessin les desmenjades, 

la notícia del ball les havia afectat a totes, com qualse-

vol esdeveniment important de la vida de l’acadèmia.

—Doncs jo tinc al cap el cavaller perfecte per a ca-

dascuna de vosaltres... —va comentar amb indife-

rència—. Per a la Diamant, un príncep dolç i compren-

siu. Crec que la persona adequada és en Sansor.

—Som amics, però... jo pensava en algú més refi-

nat i reial —va dir la Diamant, decebuda.
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—I per a mi? —va preguntar la Iara a la Samah.

—En Marl! És enginyós... com tu! —La Samah 

va continuar—: Per a la Kalea, l’Alexander. És ca-

llat, però té un esperit sensible.

La Kalea va somriure, mentre la  preguntava:

—I per a tu?

—M’agradaria convidar l’Alfred —va contestar la 

Samah—. I per a la Nives... ja sabem qui serà! 

A la Nives allò la va agafar per sorpresa. Les seves 

galtes de porcellana es van posar vermelles com pè-

tals de rosa.

—Qui? —va preguntar la Iara—. No deus voler dir...

—Deixeu estar les tafaneries! —va interrompre-les 

la .

La Samah va somriure:

—És veritat, és hora d’anar a dormir!

Les germanes es van abandonar en dolços somnis, 

sense saber encara el perill que, com un buf gèlid, 

s’insinuava en el seu futur.
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