
Les vacances d’estiu d’en Callum Hunt no són com les 
dels altres nens. El seu company més proper és un llop, 

el Destrucció. El seu pare creu que ell és un dimoni 
disfressat. I, per descomptat, la majoria dels nens no 

tornaran al món màgic del Magisterium. 

No és fàcil per a en Call... i encara menys quan baixa 
al soterrani i descobreix que el seu pare podria estar 

intentant destruir-los, a ell i al Destrucció.

En Call s’escapa i torna al Magisterium... però allà 
les coses no fan més que intensificar-se. Han robat 
l’Alkahest, un guant de coure capaç de separar certs 

mags de la seva màgia. I en la seva cerca per descobrir el 
culpable, en Call i els seus amics Aaron i Tamara criden 
l’atenció d’alguns enemics molt perillosos i s’acosten a 

una veritat més perillosa encara.

Mentre els misteris del Magisterium 
s’amplien i es compliquen, els autors de 
best-sellers Holly Black i Cassandra 
Clare porten els lectors en un viatge 
extraordinari a través del conflicte d’un 
nen i el destí d’un món sencer.
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C A P Í T O L  1

EN  C A L L  V A  T R E U R E  una petita rodanxa de sa-
lami oliós del seu tall de pizza i va posar la mà per sota la 

taula. Immediatament, va sentir la llepada humida de la llengua 
del Destrucció i el llop infestat pel caos es va empassar el men-
jar.

—No donis menjar a aquesta cosa —va dir el seu pare 
bruscament—. Un dia d’aquests t’arrencarà la mà d’una quei-
xalada.

En Call va rascar el cap del Destrucció, ignorant el seu pare. 
Darrerament l’Alastair no estava gens content amb en Call. No 
volia que li parlés del Magisterium. Detestava que en Rufus, 
antic mestre de l’Alastair, hagués escollit en Call per ser un dels 
seus aprenents. I estava que s’enfilava per les parets des que en 
Call havia arribat a casa amb un llop infestat pel caos.

En Call havia viscut tota la vida sol amb el seu pare i amb 
les històries del seu pare sobre la maldat de la seva antiga esco-
la... la mateixa escola on en Call estudiava ara, malgrat els es-
forços que havia fet perquè no l’admetessin. Quan va tornar a 
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8 holly black - cassandra clare

casa, després del seu primer any al Magisterium, en Call espe-
rava que el seu pare estigués enfadat, però no sabia el que seria 
aguantar el seu pare tan enfadat. Abans s’entenien amb molta 
naturalitat. Ara, en canvi, tot era... tensió.

En Call esperava que el motiu només fos el Magisterium. 
Perquè l’altra opció era que l’Alastair sabés que, en el fons, en 
Call era el mal.

Això de ser el mal en secret també atabalava en Call. I molt. 
Havia començat a elaborar una llista mentalment: qualsevol 
prova a favor que ell fos un Senyor del Mal anava a una colum-
na i qualsevol prova en contra anava a una altra. Havia agafat el 
costum de recórrer a la llista abans de prendre cap decisió. Un 
Senyor del Mal es beuria l’última tassa de cafè de la cafetera? 
Quin llibre s’enduria un Senyor del Mal de la biblioteca? Ves-
tir-se tot de negre era típic d’un Senyor del Mal, o una decisió 
legítima el dia de bugada? El pitjor era que estava força segur 
que el seu pare jugava al mateix joc, calculant i recalculant 
punts de Senyor del Mal d’en Call cada vegada que mirava el 
seu fill.

Però l’Alastair només ho podia sospitar. No en podia estar 
segur. Hi havia coses que només les sabia en Call.

En Call no podia parar de pensar en el que li havia dit el 
mestre Joseph: que ell, en Callum Hunt, posseïa l’ànima de 
l’Enemic de la Mort. Que ell era l’Enemic de la Mort, destinat 
al mal. Fins i tot a l’acollidora cuina pintada de groc, on en Call 
i el seu pare havien fet milers d’àpats junts, els mots li ressona-
ven a les orelles.

L’ànima d’en Callum Hunt és morta. En ser obligada a sortir del 
teu cos, aquella ànima es va marcir i va morir. L’ànima d’en Cons-
tantine Madden ha arrelat i ha crescut, renascuda i intacta. D’ençà 
d’aleshores, els seus seguidors han treballat perquè semblés que no se 
n’havia anat del món, perquè estiguessis segur.

—Call? —va preguntar el seu pare, mirant-lo d’una manera 
estranya.
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 el guant de coure 9

«No em miris», tenia ganes de dir-li en Call. I alhora volia 
preguntar: «Què veus quan em mires?».

Ell i l’Alastair s’estaven partint la pizza preferida d’en Call, 
de salami i pinya, i en circumstàncies normals comentarien l’úl-
tima escapada d’en Call a la ciutat o alguna reparació pendent. 
Actualment l’Alastair treballava al seu garatge, però ara no par-
lava i en Call no sabia què dir. Enyorava els seus amics, l’Aaron 
i la Tamara, però no podia parlar d’ells amb el seu pare perquè 
formaven part del món de la màgia que l’Alastair detestava.

En Call es va aixecar de la cadira.
—Puc sortir al jardí amb el Destrucció?
L’Alastair va mirar el llop amb el front arrugat. El que havia 

estat un cadell adorable havia crescut i era un monstre adoles-
cent camallarg que s’apoderava de tot l’espai de sota la taula. El 
llop va mirar el pare d’en Call amb ulls d’infestat pel caos i la 
llengua penjant per fora la boca. Va grunyir fluixet.

—D’acord —va dir l’Alastair amb un sospir de derrota—. 
Però no tardis a tornar. I no t’acostis a la gent. El millor que 
podem fer per impedir que els veïns es queixin és controlar les 
circumstàncies en què veuen el Destrucció.

El Destrucció es va posar dret d’un bot i va anar cap a la 
porta rascant el linòleum amb les ungles. En Call va somriure. 
Sabia que tenir aquella fal·lera per una bèstia infestada pel caos 
comptava molts punts de Senyor del Mal, però no s’havia pe-
nedit mai de tenir-lo.

És clar que això segurament era un dels problemes de ser 
un Senyor del Mal. Que no et penedies de les coses de què 
t’havies de penedir.

En Call va intentar no pensar-hi i va sortir. Feia una tarda 
calorosa d’estiu. El jardí era ple d’herba densa i massa alta. 
L’Alastair no era gaire meticulós a l’hora de mantenir-la ben 
tallada; de fet, estava més interessat a mantenir els veïns a 
distància que a intercanviar trucs per segar la gespa. En Call 
es va entretenir llançant una branca al Destrucció i esperant 
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10 holly black - cassandra clare

que l’hi tornés, remenant la cua i amb els ulls espurnejants. 
Hauria corregut amb el Destrucció si hagués pogut, però la 
cama esguerrada li impedia moure’s gaire de pressa. El Des-
trucció semblava entendre-ho i gairebé mai s’allunyava exces-
sivament.

Després que el Destrucció recollís la branca unes quantes 
vegades, van travessar junts el carrer cap a un petit parc i el llop 
va córrer cap a uns matolls. En Call va treure una bossa de plàs-
tic de la butxaca. Segur que els Senyors del Mal no recollien la 
caca dels seus gossos, així que cada passejada comptava com 
una entrada a la columna bona.

—Call?
Sorprès, en Call es va girar ràpidament. Encara es va que-

dar més sorprès quan va veure qui li parlava. La Kylie Myles 
portava els cabells rossos recollits amb dos passadors d’unicorn 
i a la mà tenia una corretja rosa. A l’altre extrem de la corretja, 
hi havia una cosa que semblava una petita perruca blanca, però 
que devia ser un gos.

—Ei... mmm —va dir en Call—. Saps com em dic?
—Em fa l’efecte que fa molt que no et veig —va contestar 

la Kylie, com si decidís ignorar la sorpresa d’en Call. Parlava en 
veu baixa.— Que t’has traslladat a l’escola de ballet?

En Call estava paralitzat pel dubte. La Kylie havia estat 
amb ell a la Prova de Ferro, l’examen d’ingrés al Magisterium, 
però ell havia aprovat i ella havia suspès. Els mags se l’havien 
endut a una altra sala i ell no l’havia tornat a veure. Era evident 
que recordava en Call, perquè el mirava amb una expressió per-
plexa, però no estava segur de què pensava que li havia passat. 
Sens dubte li havien alterat els records abans de deixar-la tor-
nar amb la població normal.

Va tenir un moment de bogeria en què es va imaginar que 
l’hi explicava tot: que els havien examinat per entrar en una 
escola de màgia i no en una escola de ballet, i que el mestre 
Rufus l’havia triat a ell, malgrat que havia tret una puntuació 

048-121037-EL GUANT DE COURE.indd   10 20/10/15   12:55



 el guant de coure 11

molt més baixa que la d’ella. El creuria si li expliqués com era 
l’escola i la sensació que es tenia quan podies donar forma al foc 
amb les mans o volar pels aires? Va pensar que li podia dir que 
l’Aaron era el seu millor amic i, a més a més, un makar, que era 
una cosa molt grossa perquè volia dir que era un dels pocs mags 
vius que podia fer màgia amb l’element del caos.

—L’escola està bé —va murmurar, arronsant les espatlles, 
sense saber què més dir.

—Em va sorprendre que t’agafessin —va dir ella, mirant-li 
la cama, i després va callar, avergonyida.

En Call va sentir aquell rampell de ràbia que coneixia tan 
bé i va recordar exactament el que era anar a la seva antiga es-
cola i que ningú no es cregués que podia ser bo en cap activitat 
física. Tota la vida, que en Call recordés, la seva cama esquerra 
havia estat més curta i més feble que l’altra. Caminar li feia mal 
i cap de les inacabables operacions que li havien fet l’havia aju-
dat gaire. El seu pare sempre li havia dit que havia nascut així, 
però el mestre Joseph li havia explicat una cosa diferent.

—Es tracta de tenir força a la meitat superior del cos —va 
dir en Call amb altivesa, sense saber massa què volia dir.

Però ella va assentir meravellada.
—Com és, l’escola de ballet?
—Dura —va dir ell—. Tothom balla fins que no pot més. 

Només mengem liquats d’ous crus i proteïna de blat. Cada di-
vendres fem una competició de ball i l’últim que s’aguanta dret 
guanya una xocolatina. A més, no parem de veure pel·lícules de 
dansa.

La Kylie estava a punt de dir alguna cosa, però el Destruc-
ció va sortir dels matolls i la va interrompre. El llop portava una 
branca entre les dents i tenia els ulls esbatanats i espurnejants: 
tons ataronjats, grocs i vermell infern. La Kylie el va mirar amb 
els ulls que li sortien de les òrbites i en Call va comprendre que 
el devia trobar enorme, que per a ella no tenia res a veure amb 
un gos ni un animal domèstic normal.
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12 holly black - cassandra clare

La Kylie va cridar. Abans que en Call pogués dir res més, va 
sortir corrent del parc cap al carrer, amb el fregall blanc de gos 
intentant seguir-la.

No valia la pena ser simpàtic amb els veïns.
Un cop a casa, en Call va decidir que, entre les mentides 

que havia dit a la Kylie i com l’havia espantada, s’havia de restar 
tots els punts bons que havia obtingut per recollir la caca del 
Destrucció.

Aquell dia estava guanyant la columna de Senyor del Mal.
—Que ha passat res? —va preguntar el seu pare, veient la 

cara d’en Call quan va tancar la porta.
—No, res —va dir en Call amb desànim.
—Bé —va dir l’Alastair, i es va escurar la gola—. He pensat 

que aquest vespre podríem sortir —va dir—. Al cinema.
En Call es va sobresaltar. No havien fet gairebé res d’ençà 

que havia tornat a casa per passar l’estiu. Dia rere dia, aparent-
ment dominat per la melancolia, l’Alastair s’havia limitat a fer 
el trajecte de la sala d’estar al garatge, on arreglava cotxes antics 
i els feia lluir com si fossin nous per vendre’ls als col·leccionistes. 
De vegades, en Call agafava el monopatí i patinava sense gaires 
ganes per la ciutat, però res no era divertit en comparació amb 
el Magisterium.

Fins i tot començava a enyorar els líquens.
—Quina pel·lícula t’agradaria veure? —va preguntar en 

Call, imaginant que els Senyors del Mal no tenien en compte 
els gustos cinematogràfics dels altres. Allò havia de comptar.

—En fan una de nova. Amb naus espacials —va dir el seu 
pare, sorprenent en Call amb aquella tria—. I pel camí podrí-
em passar per la gossera i deixar-hi aquest monstre teu. Can-
viar-lo per un poodle ben maco. O fins i tot un pit bull. Qual-
sevol que no sigui rabiós.

El Destrucció el va mirar amenaçadorament, amb els ulls 
misteriosos girant acolorits. En Call va pensar en el gos perru-
ca de la Kylie.
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 el guant de coure 13

—No és rabiós —va dir en Call, fregant el pelatge del coll 
del Destrucció. El llop es va ajeure i va rodolar de panxa enlai-
re, amb la llengua penjant, perquè en Call el rasqués.— Que 
pot venir? Ens pot esperar al cotxe amb les finestres abaixades.

L’Alastair va brandar el cap amb les celles arrufades.
—De cap manera. Lliga-ho al garatge.
—No és una cosa. I segur que li agradarien les crispetes 

—va dir en Call—. I els cucs de goma.
L’Alastair va mirar el rellotge, i va assenyalar el garatge.
—Sempre li’n pots portar quan tornem.
—I es diu Destrucció.
Amb un sospir, en Call va portar el llop al taller que tenia 

l’Alastair al garatge. Era un espai gran, més gran que l’habitació 
més gran de la casa, i feia olor de greix, gasolina i fusta vella. El 
xassís d’un Citroën, sense pneumàtics i sense seients, estava re-
penjat en uns totxos. Amuntegats en tamborets antics, hi havia 
piles de manuals de reparació esgrogueïts i per tota il·luminació 
hi havia bombetes penjades de les bigues. Sobre un assortiment 
de claus angleses hi havia un rotllo de corda. En Call la va fer 
servir per lligar un nus fluix al collar del llop.

Es va agenollar davant del Destrucció.
—Aviat tornarem a l’escola —va dir en veu baixa—. Amb la 

Tamara i l’Aaron. I llavors tot tornarà a ser normal.
El llop va somicar com si ho entengués. Com si enyorés el 

Magisterium tant com en Call.

‰≋△○

A en Call li va costar concentrar-se en la pel·lícula, malgrat les 
naus espacials, els àliens i les explosions. No parava de pensar 
en la manera com veien pel·lícules al Magisterium, amb un mag 
aeri projectant imatges al mur d’una cova. Tenint en compte 
que el mag controlava la pel·lícula, podia passar qualsevol cosa. 
Havia vist La guerra de les galàxies amb sis finals diferents, i pel-
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14 holly black - cassandra clare

lícules en què els alumnes del Magisterium eren projectats a la 
pantalla, lluitant amb monstres, volant amb cotxes i convertits 
en superherois.

En canvi, aquella pel·lícula era una mica insípida, si la com-
parava amb les que veien al Magisterium. En Call es va concen-
trar en les escenes que hauria fet d’una altra manera mentre es 
bevia tres batuts de poma i es cruspia dos grans bols de crispetes 
amb mantega. L’Alastair mirava la pantalla amb una expressió 
lleugerament horroritzada, i no es va girar ni quan en Call li va 
oferir un grapat de cacauets. Com a conseqüència d’haver-se ha-
gut de menjar totes les llaminadures tot sol, quan van tornar al 
cotxe de l’Alastair, en Call se sentia empatxat.

—T’ha agradat? —va preguntar l’Alastair.
—Era molt bona —va dir en Call, que no volia que l’Alas-

tair pensés que no agraïa que l’hagués portat a veure una pel-
lícula que ell no hauria anat a veure mai—. L’escena en què 
l’estació espacial ha esclatat ha estat bestial.

Hi va haver un silenci, no prou llarg perquè fos incòmode, 
abans que l’Alastair tornés a parlar.

—Saps què? No cal que tornis al Magisterium. Has après 
els coneixements bàsics. Podries practicar aquí, amb mi.

En Call va sentir una opressió al pit. Ja havien tingut aques-
ta conversa, o una de semblant, cent vegades, i no havia acabat 
mai bé.

—Crec que hi hauria de tornar —va dir en Call amb tota la 
naturalitat possible—. Ja he travessat la Porta de Foc, així que 
hauria d’acabar el que vaig començar.

L’expressió de l’Alastair es va enfosquir.
—No és bo per a les criatures viure sota terra. En la foscor, 

com si fossin cucs. Se t’està tornant la pell pàl·lida i grisa. Estàs 
baix de vitamina D. La vitalitat que t’està xuclant...

—Estic gris? —En Call no estava gaire pendent del seu as-
pecte més enllà del més bàsic: no portar els pantalons del revés 
ni els cabells en punta, però estar gris sonava malament.
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Es va mirar la mà dissimuladament, però encara semblava 
tenir el color beix rosat habitual.

L’Alastair agafava el volant amb frustració quan van entrar 
al seu carrer.

—Què és el que t’agrada de l’escola?
—Què t’agradava a tu? —va preguntar en Call—. Tu hi vas 

anar, i sé que no sempre vas estar malament. Allà vas conèixer 
la mare...

—Sí —va dir l’Alastair—. Hi tenia amics. Això era el que 
m’agradava. 

Era la primera vegada que en Call recordava haver-li sentit 
dir que li agradava alguna cosa de l’escola de màgia.

—Jo també hi tinc amics —va dir en Call—. Aquí no en tinc 
cap, però allà sí.

—Tots els amics amb qui vaig anar a escola, Call, són morts 
—va dir l’Alastair, i en Call va sentir que se li eriçaven els pèls 
del clatell.

Va pensar en l’Aaron, la Tamara i la Celia, i després va ha-
ver de parar. Era massa horrorós.

No només la idea que es morissin.
Sinó la idea que es morissin per culpa seva.
Per culpa dels seus secrets.
El mal que portava a dins.
«Para», es va dir en Call. Tornaven a ser a casa. En Call va 

notar alguna cosa diferent. Estranya. Va observar un minut abans 
de saber què era. Havia tancat la porta del garatge, amb el Des-
trucció lligat a dins, però ara estava oberta i semblava un gran 
quadre negre.

—Destrucció! —En Call va agafar la maneta de la porta i 
gairebé va caure fora del cotxe, amb la cama dolenta que li tre-
molava. Sentia que el seu pare el cridava, però no en va fer cas.

Mig coixejant, mig corrent va anar al garatge. La corda en-
cara hi era, però un extrem estava esfilagarsat, com si l’hagues-
sin tallat amb un ganivet, o amb les dents esmolades d’un llop. 
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16 holly black - cassandra clare

En Call va intentar imaginar-se el Destrucció tot sol al garatge, 
a les fosques. Bordant i esperant que en Call respongués. Va 
començar a sentir una fredor al pit. A casa l’Alastair no havien 
lligat el Destrucció gaire sovint i probablement s’havia espan-
tat. Potser havia rosegat la corda i havia envestit la porta fins 
que s’havia obert.

—Destrucció! —va tornar a cridar en Call més fort—. Des-
trucció, ja som a casa! Pots tornar!

Es va girar, però el llop no va sortir dels matolls, no va sor-
tir de les ombres que es començaven a formar entre els arbres.

Es feia tard.
El pare d’en Call es va aturar darrere d’ell. Va mirar la cor-

da trencada i la porta oberta i va sospirar, passant-se una mà 
pels cabells negres canosos.

—Call —va dir afectuosament—. Call, se n’ha anat. El teu 
llop se n’ha anat.

—Això no ho saps! —va cridar en Call, girant-se de cara a 
l’Alastair.

—Call...
—Sempre has odiat el Destrucció! —va etzibar en Call—. 

Segur que te n’alegres, que se n’hagi anat.
L’expressió de l’Alastair es va endurir.
—No m’alegra que pateixis, Call. Però, sí, aquell llop no 

estava destinat a ser una mascota. Podria haver mort o malferit 
algú. A un dels teus amics o, Déu no ho vulgui, a tu. Només 
espero que s’hagi refugiat al bosc i que no vagi a la ciutat i co-
menci a devorar els veïns.

—Sí, home! —va dir en Call, encara que la idea del Destruc-
ció devorant algú era vagament consoladora, perquè, amb l’en-
renou, el podria trobar. En Call es va treure amb decisió aques-
ta idea del cap i la va assignar a la columna de Senyor del Mal.

Aquesta mena d’idees no ajudaven. Havia de trobar el Des-
trucció abans que passés una desgràcia.

—El Destrucció no ha fet mai mal a ningú —va dir.
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—Em sap greu, Call —va dir l’Alastair. Per molt que el sor-
prengués, a en Call li va semblar sincer.— Sé que fa temps que 
volies un animal. Potser si t’hagués deixat quedar aquell farum-
fer... —Va tornar a sospirar.

En Call es va preguntar si el seu pare no li havia deixat tenir 
animals perquè un Senyor del Mal no havia de tenir mascotes. 
Perquè els Senyors del Mal no estimen res, i encara menys res 
innocent, com els animals. Com el Destrucció.

En Call es va imaginar que el Destrucció devia estar molt 
espantat. Des que en Call l’havia trobat quan només era un 
cadell, no havia estat mai sol.

—Sisplau —va suplicar en Call—. Sisplau, ajuda’m a buscar 
el Destrucció.

L’Alastair va fer un cop de cap, una sacsejada brusca de la 
barbeta.

—Puja al cotxe. Podem circular a poc a poc pel barri i anar-
lo cridant. No deu haver anat gaire lluny.

—D’acord —va dir en Call.
Va tornar a mirar el garatge i va sentir que se li escapava 

alguna cosa, com si mirant amb més atenció hagués de poder 
veure el llop.

Però per moltes voltes que van fer al barri i per moltes ve-
gades que el van cridar, el Destrucció no va aparèixer. Es va fer 
més i més fosc i van tornar a casa. L’Alastair va fer espaguetis 
per sopar, però en Call no es va poder empassar res. Va fer pro-
metre a l’Alastair que l’endemà l’ajudaria a fer cartells de «Gos 
perdut» per buscar el Destrucció, tot i que l’Alastair creia que 
posar una foto de l’animal faria més mal que bé.

—Els animals infestats pel caos no estan fets per ser masco-
tes, Callum —va dir l’Alastair després de retirar el plat intacte 
d’en Call—. No estimen les persones. No poden.

En Call no va dir res, però se’n va anar al llit amb un nus a 
la gola i una sensació de mal presagi.
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En Call es va despertar d’un son inquiet sentint una mena de
grunyit agut. Es va asseure al llit de cop i va agafar la Miri, el
ganivet que sempre tenia a la tauleta de nit. Va baixar del llit,
esgarrifant-se quan els peus van tocar el terra fred.

—Destrucció? —va xiuxiuejar.
Li va semblar sentir un altre somiqueig, distant. Va mirar

per la finestra, però només va veure uns arbres en les ombres i
la foscor.

Va sortir al passadís. La porta de l’habitació del seu pare
estava tancada i l’escletxa entre la fusta i el terra estava fosca.
Això no volia dir que no pogués estar despert i en Call ho sabia.
De vegades l’Alastair es passava la nit sencera arreglant coses al
taller de baix.

—Destrucció? —va tornar a xiuxiuejar.
No va sentir cap resposta, però a en Call se li va posar la pell

dels braços de gallina. Sentia que el seu llop era a prop, que el
Destrucció estava neguitós, que estava espantat. En Call es va
moure en la direcció de la sensació, tot i que no podia expli-
car-la. El va guiar passadís avall fins al replà de l’escala del so-
terrani. En Call es va empassar la saliva, va agafar més fort la
Miri i va començar a baixar.

Sempre li havia fet una mica de por el soterrani, que estava
ple de peces de cotxe, mobles trencats, cases de nines, nines que
s’havien d’arreglar i joguines antigues de llauna que de vegades
cobraven vida.

Una ratlla de llum groga sortia per sota la porta que duia
a un altre magatzem de l’Alastair, ple de més trastos espatllats
que encara no havia tingut temps d’arreglar. En Call va reu-
nir valor, va travessar l’habitació coixejant i va empènyer la
porta.

La porta no es va moure. El seu pare l’havia tancat amb
clau.
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A en Call se li va accelerar el cor.
No hi havia cap motiu perquè el seu pare tanqués amb clau 

un grapat de coses a mig arreglar. Cap motiu.
—Pare? —va cridar en Call, pensant que potser l’Alastair 

era a dins.
Però va sentir una cosa molt diferent que es movia a l’altre 

cantó. La fúria es va apoderar d’ell, terrible i sufocant. Va aga-
far el petit ganivet i va intentar ficar-lo a la ranura de la porta 
per fer saltar el pany.

Al cap d’un moment de tensió, la punta de la Miri va fer 
pressió al lloc adequat i el pany va saltar. La porta es va obrir.

El fons del soterrani ja no era com en Call el recordava. No 
hi havia trastos i quedava espai pel que semblava un despatx de 
mag molt auster. En un racó hi havia una taula, envoltada de pi-
les de llibres vells i nous. A l’altra punta hi havia un catre. I al 
bell mig del terra, lligat amb cadenes i emmordassat amb un 
morrió de pell esgarrifós, hi havia el Destrucció.

El llop es va abraonar sobre en Call, somicant, però les ca-
denes el van tirar enrere. En Call va caure de genolls, palpant 
el pelatge del coll del Destrucció fins que va trobar la sivella del 
collar. Estava tan content de veure’l i tan encegat per la ràbia 
pel que havia fet el seu pare que d’entrada se li va escapar el 
detall més important.

Però quan va mirar al voltant de l’habitació buscant on ha-
via deixat la clau l’Alastair, finalment va veure el que hauria 
d’haver vist de seguida.

El catre de l’altra paret també tenia cadenes per lligar.
Cadenes que eren de la mida perfecta per a un nen que es-

tava a punt de fer tretze anys.
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