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Quatre joves mags han de travessar
el terrible Desert Ardent per enfrontar-se
al misteriós Fènix de mirada de foc...
Hauran d’anar amb compte, perquè algú
a l’ombra els segueix...
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A LA TORRE DE MARAGDA

u

n terrabastall imprevist la va despertar d’un sobresalt. Ondina va obrir els ulls i durant uns
segons es va quedar amb la mirada fixa en la
foscor, amb el cor que li bategava amb força al pit.
—Què ha estat això? —va murmurar amb un fil de
veu.
La llum que havia vist al somni s’havia esvaït de mica
en mica fins a desaparèixer del tot, però la Nimfa del
Mar encara sentia ressonar ben endins aquells crits que
semblaven arribar de molt lluny...
Aleshores, a poc a poc, el somni es va esvair completament.
Ondina va mirar al seu voltant. Era en una de les habitacions de la Torre de Maragda, sota un sostre de flors.
No gaire lluny d’allà alguna cosa resplendia. Les fulles
brillants de tres espases, recolzades en una de les portes
del gran armari de fusta, refulgien en la foscor: l’Espasa
de Perla, que sempre havia acompanyat Ondina en el
25
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llarg viatge que l’havia portat fins allà, i les Espases de
Safir i de Maragda, que havia recuperat tan sols uns
quants dies abans, en superar tres proves dificilíssimes.
Un somriure se li va dibuixar al rostre.
—Només era un somni —va dir, deixant-se caure un
altre cop al coixí flonjo i perfumat.
Si tancava els ulls, però, encara podia sentir aquella
fragor eixordadora, com de tro; veia la llum que de sobte esquinçava les tenebres i percebia el soroll de les espases.
De debò que havia estat només un somni?
Els primers rajos del sol entraven per les finestres amb
forma d’arc de l’habitació. La Nimfa del Mar va intentar
tornar a dormir, però un pensament l’hi va impedir.
«Potser passa alguna cosa dolenta a les Terres d’Hivern...».
Ja del tot desperta, Ondina va baixar del llit
d’un salt i va obrir la finestra de bat a bat. L’aire penetrant del matí li
va despentinar els cabells llargs i verds com
les algues del mar.
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La Torre de Maragda, l’arbre gegantí que havia
custodiat fins a aquell moment les Espases de Maragda i de Safir, l’elevava al cel blau enmig d’una calma absoluta.
Ondina va passar la mirada pel Laberint de Bardisses,
que protegia la torre amb el seu embull de plantes,
i encara més lluny, fins a la Selva Intricada. No semblava
que allà fora s’amagués cap perill...
Mentre estava sumida en aquells pensaments, de sobte, el soroll de dues espases que entrexocaven la va fer
tornar a la realitat.
Ondina es va vestir a corre-cuita, va agafar les tres espases i va sortir de l’estança. Va baixar corrents les escales
fetes a la fusta d’aquell arbre majestuós, el més gran de
tot el Regne de la Fantasia, i va travessar llargs passadissos i habitacions esplèndides.
Ondina no havia vist mai res de semblant, ni tan sols al
Reialme de les Nimfes del Mar, on havia nascut i crescut
fins que havia decidit ser aprenenta de maga.
Semblava que haguessin passat segles des d’aquell
dia! Ondina havia entrat a l’Acadèmia de Màgia. Havia
estudiat, s’hi havia aplicat amb la màxima dedicació fins
que un dia, juntament amb Aldar, Lune i Dran, havia
estat escollida per buscar les espases que faltaven i sal27
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var així el Regne de la Fantasia del Mal que havia arribat
de cop per amenaçar-lo.
Ondina va posar una mà a l’Espasa de Perla, que sempre l’acompanyava dins la funda que penjava del cinturó, i va sentir un corrent de coratge que li escalfava el
cor. Tampoc no se separava mai de l’Espasa de Maragda
ni de l’Espasa de Safir, que portava encreuades a l’esquena. Les havia recuperat després d’haver vençut les
temibles criatures que les custodiaven, el monstruós
Colós d’Escorça i les Sirenes Embruixadores.
El futur del Reialme dels Mags depenia d’aquelles espases!
La Nimfa del Mar va arribar a la planta baixa, d’on
semblaven provenir els sorolls del combat.
Què estava passant? Potser alguna malvada criatura
els estava atacant?
Ondina va somriure quan, en arribar al pati, va
veure Dran i Aldar batre’s en duel amb espases de
fusta.
—Us sembla que aquestes són hores d’entrenar-vos?
—va dir, alleujada.
Aldar es va girar cap a ella. Els ulls li brillaven com
dues gotes daurades.
—Ets una dormilega, Ondina! —va exclamar el So28
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miador picant-li l’ullet—. Nosaltres som aquí, entrenant-nos, i tu encara ets al món dels somnis!
—No és veritat, ja fa una bona estona que estic desperta... Sí, vaja, més o menys...
—És clar...
Ondina va riure, i aquell so cristal·lí va semblar despertar tota la Torre de Maragda.
—Doncs aleshores et desafio a un duel!
—Com tu vulguis, estimada. Deixa’m, però, que
abans em desfaci de Dran, i després et tocarà a tu.
Dran va riure de bona gana.
—No et pensis que et serà tan fàcil guanyar-me, Aldar! Estàs millorant a marxes forçades, però encara conec alguns petits trucs que t’ho poden posar difícil!
Amb una finta, el Tità de les Muntanyes de Gel es va
escapolir del Somiador, que l’empaitava amb l’espasa de
fusta. Aldar era ràpid i elegant de moviments, però Dran
era molt més hàbil, precís i fort en les escomeses, per
això havia decidit fer algunes classes als seus amics.
Aldar, Lune i Ondina havien acceptat la proposta
amb entusiasme. Saber lluitar amb l’espasa de ben segur
que els seria útil, perquè els encanteris no sempre aconseguien per si mateixos treure’ls de les situacions complicades.
29
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Ondina se sentia segura i feliç per primera vegada des
de feia moltes setmanes. Fer broma amb els seus companys de viatge allunyava una mica les pors davant la
difícil missió que havien de dur a terme.
—Ei, nois, què us sembla si ens prenem una xocolata
desfeta ben calenta per començar bé el dia?
Una tassa de ceràmica blanca d’on sortia un nuvolet
de fum es va bellugar de sobte davant dels ulls d’Ondina. Just després, el rostre somrient de Lune va treure el
cap per sota d’una arcada florida.
L’acompanyaven quatre Follets Alats que portaven
una safata plena de dolços a mitja altura. No eren més
alts que dues pomes l’una sobre l’altra, i a l’esquena tenien quatre ales transparents com les de les libèl·lules.
Eren els fidels servidors de la Torre de Maragda; vigilaven el Gran Arbre juntament amb el seu Guardià, el noble
i savi drac Ardual.
Els Follets Alats van volar àgils i rabents per totes direccions i, en un tancar i obrir d’ulls, van parar una taula de fusta, on van col·locar amb cura la safata i les tasses
de xocolata i, al voltant, van disposar quatre grosses butaques. Els pastissets de crema, els dolços amb melmelada i les galetes acabades de coure van omplir l’aire
d’una aroma embriagadora.
30
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—Que bo! —va exclamar Lune, tastant un pastisset
mentre seia.
—És realment exquisit! —va dir Dran, que acabava de
clavar queixalada a un gran tros de pastís de xocolata.
Allà, a la Torre de Maragda, les preocupacions semblaven llunyanes. Els joves aprenents se sentien atesos
i segurs, protegits per Ardual i les seves poderoses arts
màgiques. Però dins del seu cor sabien prou bé que
aquell moment de calma no duraria gaire temps.
De fet, ningú no es va sorprendre quan, en acabar de
menjar, un Follet Alat se’ls va acostar a la taula i es va
escurar la veu per dir:
—Estimats hostes, espero que l’esmorzar hagi estat
del vostre grat.
Aldar va fer que sí amb el cap.
—Era boníssim!
El Follet Alat va somriure satisfet.
—Em plau molt, jove Somiador —va dir amb una
mitja reverència—. Però deixeu que em presenti: em dic
Alendar, i sóc el Primer Servent de la Torre de Maragda.
Sóc aquí per portar-vos un missatge del Guardià.
Alendar va mirar, seriós i enravenat, com els aprenents aixecaven el mentó. Els seus ullets grocs es van
clavar en Dran i Lune, i després en Aldar i Ondina, com
31
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si volgués estar segur que tothom l’estava escoltant amb atenció.
—El poderós drac Ardual, que
fins avui ha defensat l’Est i ha
custodiat les Espases de
Safir i de Maragda, ha sollicitat la vostra presència
a la Sala de les Meravelles,
a l’última planta de la Torre de Maragda —va anunciar solemnement.
Els aprenents es van mirar l’un a l’altre
sense amagar la sorpresa. Eren hostes del
Gran Arbre des de feia uns quants dies,
però no havien sentit a parlar mai encara de la Sala de les
Meravelles!
Ondina va recordar de cop el somni que l’havia despertat.
—Que ha passat res, a l’Acadèmia de Màgia? —va
preguntar.
Els seus companys van sentir una esgarrifança a l’esquena. L’aire es va tornar tot d’una més fred. Al Nord,
molt lluny d’allà, hi havia en curs una guerra... i ells
semblaven haver-se’n oblidat.
Alendar els va mirar als ulls d’un a un.
32
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—Tot s’aclarirà quan sigui el moment —va dir—. Ara,
si em voleu seguir, el noble Ardual ja us espera.
Dran, Lune, Aldar i Ondina es van mirar amb complicitat.
Es van aixecar i van caminar darrere del Follet Alat,
disposats a descobrir un altre secret de la misteriosa
Torre de Maragda.

33
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