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La màgia de Destiny

Destiny

La màgia de Destiny
A Destiny hi ha una novetat: acaba d’obrir una llibreria i el seu 
propietari, un Megues ben plantat i amb una mirada profunda, 
fa sospirar totes les alumnes! Però la Clio està convençuda que 
el llibreter és un espia i que amaga un pla malvat, i convenç les 
seves amigues per investigar...

És la llegendària escola si-
tuada al cel d’Aura. Aquí, les 
joves Melowy aprenen a 
desenvolupar el seu poder, 
a ser valentes i a trobar el 
seu camí.

5 amigues a les
ales d’un somni!

Maia, Electra, Selene, Clio, Kora L
a 
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Danielle Star

 La màgia 
de Destiny

T1_00000000 La màgia de Destiny.indd   11 22/9/17   13:00



15

1.
Sota la  

bombolla màgica
Al voltant del Jardí de la Memòria, els núvols 
feien remolins i es movien amb rapidesa. La 
Gea es va aturar un moment, amb els cabells 
platejats moguts pel vent.

El Jardí de la Memòria era un dels llocs més 
antics i importants d’Aura, tot i que aparent-
ment només era un vell parc abandonat on la 
vegetació silvestre envaïa els camins amb un 
embolic d’arrels i lianes.
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—Si aquest lloc cau en les mans equivocades, 
Aura mai més estarà segura —va sospirar la Gea.

Després va fer un encanteri. Va projectar un 
raig lluminós des de la banya i llavors van escla-
tar com una mena de focs artificials que van fer 
caure una capa màgica damunt del jardí.

La directora de l’escola Melowy havia arribat 
a l’illa sense nom després d’haver creat la bom-
bolla protectora de Destiny. Així que havia  
descobert que la bibliotecària Circe era una es-
pia i que havia intentat endur-se el Diamant 
Blanc del qual depenia l’harmonia d’Aura, ha-
via sigut el primer que havia fet. Però, ara, la 
Gea havia de protegir el Jardí de la Memòria... 
Allà es custodiava el coneixement del seu po-
ble, el record de les seves lluites i conquestes. 

16
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Era la història de les Melowy i els Megues, eren 
les memòries de reis i reines, remeiers, savis, 
científics, herois i heroïnes. I entre l’espessa ve-
getació que hi creixia hi havia amagat el secret 
per fer ressorgir els quatre regnes d’Aura en el 
cas que fossin destruïts. Aquell lloc era preciós 
i s’havia de protegir.

La Gea no es podia treure del cap el pensa-
ment que la turmentava, per més que intentés 
evitar-lo: Destiny.

«M’haig de concentrar i acabar el que jo no-
més puc fer. Després podré tornar», va pensar. 
«L’es cola és en bones mans. No caurà. No si... 
ells la defensen».

—Ei, bon dia! —va dir l’Electra, mentre s’as-

18
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seia a taula al costat de la Clio—. T’has llevat 
d’hora!

La Clio va sospirar i va dir:
—M’agrada venir aquí abans que ningú. Per... 

fer veure que tot és com abans.
—Va, no t’ho prenguis així! —va exclamar 

l’Electra, mentre mirava la tassa de cafè amb 
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llet fred que, solitària i ignorada, era a la safata 
de la seva amiga—. I sobretot: esmorza! Com 
pots lluitar contra les forces del mal si no t’aguan-
tes dreta per culpa de la gana?

—Electra! —va exclamar la Clio—. No en-
tenc com pots fer broma d’una cosa tan seriosa.

—Una mica d’humor ho fa tot més fàcil —va 
contestar la Melowy del Regne del Dia, partint 

un tros de pas-
tís de canyella i 
sucre de llustre 
que havia aga-
fat per esmor-
zar—. Que en 
vols la meitat? 
És boníssim!
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La Clio va acceptar de bon grat la mitja por-
ció i la va sucar al cafè amb llet fred.

—Doncs sí, no està gens malament! —va 
somriure aixecant la tassa.

L’Electra va agafar el got de suc de taronja  
i va brindar amb la seva amiga.

—Per les matinades i els cafès amb llet freds, 
perquè, malgrat tot, som aquí i som fortes i llui-
tadores! —va exclamar.

Mentrestant, la taula es començava a omplir 
de pegassos, i el motiu pel qual la Clio havia 
volgut arribar abans que les altres companyes 
es va fer més clar. Destiny era l’escola on totes 
les Melowy somiaven anar des de petites, un 
lloc on les alumnes aprenien a fer servir els seus 
poders màgics i creixien en un ambient estimu-

21
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lador i alegre. I, com és natural, entre les parets 
d’aquell castell sobre els núvols havien ressonat 
generacions de xerrameques i rialles. Però, des-
prés que la Gea hagués reunit les alumnes per 
anunciar-los que l’escola estava en perill, l’am-
bient de serenor havia desaparegut, i ara totes 
estaven una mica tristes, parlaven en veu baixa i, 
sobretot, miraven contínuament cap enrere, com 
si els pogués passar una cosa dolenta d’un mo-
ment a l’altre.

—Hola, noies! —va dir la Maia, asseient-se 
amb la Clio i l’Electra amb un tall de pastís de 
mel i un te calent—. No ha tornat encara, la Gea?

La Clio va fer que no amb el cap.
—És tot tan estrany... —va murmurar la Me-

lowy de la Primavera mentre tastava el pastís—. 
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Especialment això d’estar sota una bombolla 
màgica transparent. I com sabem que funciona 
de debò?

—Ens hem de refiar dels poders de la Gea 
—va dir la Selene, mentre s’asseia al costat de 
les seves companyes d’habitació—. La bombo-
lla manté fora de Destiny només qui té mals 

pensaments i un cor 
negre. Per a tots els 
altres és com si no hi 
fos, ja ho saps.

—On és la Ko  ra? 
—va  demanar la Clio 
de sobte—. Sempre 

és la primera 
de llevar-se!
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La Kora va aparèixer en aquell moment, amb 
els cabells, que normalment duia recollits en 
una trena perfecta, tots despentinats sobre les 
espatlles.

—No digueu res! —va dir a les seves compa-
nyes, glaçant-les amb la mirada—. Avui no hi 
ha raspall o planxa que pugui...

—Vaja, si fins i tot la nostra Miss Perfecta es 
presenta a esmorzar amb un pentinat... ehem... 
no gaire impecable, és que passem una època 
realment dolenta! —va comentar l’Electra.

I, malgrat totes les preocupacions i les pors, 
les cinc amigues van deixar anar una riallada 
relaxant.
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