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Era un matí de principis de tardor, i tota l’ Aca-

dèm
mia Reia
al d'Encant

s’estava prepa-

rant per a un esdeveniment molt important.
Les classes s’havien suspès, els criats estaven ocupats netejant tots els racons del castell i els prínceps i les princeses s’emprovaven els seus millors
vestits. Havien començat a arribar uns convidats
molt especials, els...

pares dels alumnes!
Els reis i les reines del Regne de la Fantasia passarien amb els seus fills una inoblidable vetllada de

festa.
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A

V

RE
EU

....

En una habitació del segon pis de
la Torre n acre , els preparatius

per a l’arribada imminent eren fins
i tot més frenètics que a la resta del
castell.
—A veure, comprovem que tot estigui a punt per a l’arribada dels nostres pares —va dir la

,

mentre mirava una llarga llista plena d’anotacions.
—Jo segur que estic a punt! —va contestar la

, que feia voltes davant del

mirall i admirava el seu reflex—. La mare i el pare
se sentiran molt orgullosos de saber que sóc la princesa més elegant d’

Encant !

La seva germana bessona, la Nives, va somriure:
—Sempre estàs igual! Jo estic segura que encara es
quedaran més impressionats per les meves bones
notes...
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—Noies, recordeu que la primera regla de les princeses és no barallar-se! —va intervenir la

—.

La mare sempre diu que la qualitat més important
en una reina és una ànima sensible...
La Diamant va rebufar:
—Com la teva?
—Vinga, deixeu-ho estar! —les va renyar la Samah—.
La veritat és que els nostres pares no se sentirien
orgullosos de vosaltres si us veiessin barallar-vos
d’aquesta manera!
—Tens raó —va reconèixer la

.

—Em sap greu —va dir la Kalea.
Les tres germanes es van mirar la Diamant, esperant
que digués alguna cosa.
—Sí, perdoneu! —va sospirar aquesta—. Potser
sí..., m’he passat.
—Molt bé, ara que heu deixat de discutir ens podrem
afanyar amb els preparatius! I esperem que la
torni aviat de la seva passejada pel bosc —va con11
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tinuar la Samah mirant un altre cop la llista—. Vull
que tot estigui perfecte! Kalea, has preparat les galetes de xocolata fosa que li agraden tant al pare?
—I tant! —va contestar la noia, mentre corria a
agafar una gran safata i l’ensenyava a la Samah.
—Però si només n’hi ha

tres! T’havia dit que en

preparessis una safata ben plena!

—La veritat és que ho havia fet —es va justificar la
Kalea, mentre es posava vermella com un tomàquet—. Però quan tornava de la cuina m’he trobat
l’Alexander i... a ell també li encanten les galetes de xocolata fosa, i n’hi he donat alguna.
—Alguna? Deus voler dir... totes! —va protestar la
Diamant.
—Vinga, no hi torneu! —va exclamar la Samah—.
El pare s’haurà d’acontentar amb tres galetes. Per
sort el regal de la mare no és comestible.
La Samah es va acostar a una tauleta a prop de la
finestra, en la qual hi havia una P L A N T E T A.
12
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El professor Verdimius, que coneixia bé la seva passió per les plantes, havia regalat a la més gran de les
princeses el bulb d’una Orquídia Delicada.
Però la noia havia decidit no quedar-se la planta, sinó regalar-la a la
seva mare tan bon punt en brotés
la FLOR aromàtica.
I així, des del dia que havia rebut
el regal, la Samah tenia cura amorosament de la planteta, esperant
veure el somriure als llavis de la
reina.
—Quina meravella! —va dir la Kalea—. Estic segura que quan s’obri serà preciosa.
La Samah va somriure:
—És la flor més aromàtica de tot el Regne de la Fantasia. He seguit els consells del professor Verdimius
fins als més petits detalls per cuidar-la de manera adequada, i el brot s’hauria d’obrir avui mateix!
13
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—Mireu, està a punt d’obrir-se! —va exclamar la
Diamant.
Les quatre

germanes van aguantar la respira-

ció mentre el brot s’obria i revelava uns suaus pètals,
blaus com el cel d’estiu.
Però en comptes de desprendre una aroma suau
i delicada, la flor va exhalar una PUDOR repugnant.
—Quina pudor més fastigosa! —va gemegar la Kalea, tapant-se el nas.
—Ràpid, que entri aire! —va dir la Nives obrint la
finestra de bat a bat.
—Samah, no deus voler regalar a la mare aquesta
cosa tan pudent, oi? —va preguntar la Diamant.
—Però... però... no entenc res —va murmurar la
seva germana gran—. Si he seguit al peu de la lletra
les instruccions, regant el bulb amb aquestes gotes
de

Rosada Sempreverda.

La Samah va observar confosa el flascó que tenia a
la mà.
14

NO

QUINA
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DO

HO ENTENC...

R!

AIRE!

—Ehem, en realitat això no són les teves gotes de
rosada, sinó la meva pintura verda —va dir la Nives, INCÒMODA—. Em temo que sense voler
he intercanviat els flascons.
—Oh, no! —va sospirar la Samah.
—Vinga, no et desanimis —va intentar consolar-la la

Diamant—. Si més no, la nostra habitació està ben
endreçada, com volies!
—Això és veritat —va reconèixer la seva germana—.
15
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Molt bé, has fet molt bona feina. Per fi has endreçat
tots els teus vestits i joies. Per cert, et puc agafar el
cinturó lila de perles? M’aniria molt bé per al vestit
del banquet d’aquest vespre...
—No, espera, no obris l’armari! —va xisclar la
Diamant.
—Per què? —va preguntar la

mentre

obria les portes del moble.
I en fer-ho, li va caure al damunt una allau de vestits, sabates, collarets i braçalets: un batibull

bri-

llant i de colors que va envair tota l’habitació!

—Volia posar ordre aquí dins més tard —es va justificar la Diamant amb un somriure, que la Samah
no li va tornar.
—Ja

n’estic tipa! —va cridar aquesta mentre es

treia del cap una faldilla de farbalans—. Estic farta
d’haver de pensar jo sempre en tot!
—És normal, Samah, tu ets la nostra

gran... —li va somriure la Nives.
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—Sí, no sabríem com fer-nos-ho sense tu! —va afegir la

.

—Bé, doncs d’ara endavant us haureu d’apanyar
totes soles! —va contestar la Samah, mentre sortia
de l’habitació.
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