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En Kion és el segon fill d’en Simba, el rei lleó.  
La seva germana Kiara, seriosa i responsable, està destinada  

a dirigir la bandada, mentre que en Kion, despreocupat  
i alegre, prefereix passar-se el dia jugant. Però en Kion  

té un do, el Rugit dels Ancestres, que el converteix  
en el líder de la Guàrdia del Lleó: els defensors  
de les Terres del Regne i del Cercle de la Vida.
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S’està fent de dia i en Simba mira com surt el sol amb la seva  
filla, la Kiara.

—Tot el que toca la llum és el nostre regne —diu en Simba 
recordant les paraules del seu pare—. Regnar és una gran 
responsabilitat, Kiara, i un dia, quan tu  
siguis la reina...
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—Compte! —crida en Kion, el fill d’en Simba—. Que ve!
En Kion i el seu amic, en Bunga, juguen un partit intens  

de pilota baobab.
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—Ai! —el fruit del baobab surt volant i xoca contra  
el morro d’en Simba.

—Ho sento, papa! —en Kion surt corrents cap a on  
es troben en Simba i la Kiara, però en Bunga se li 
abalança al damunt. Els dos amics continuen  
lluitant per agafar la pilota.

—Nois! —crida en Simba. En Kion i en Bunga  
s’aturen en sec—. Kion, he de parlar amb la  
teva germana. Avui ha de sortir a rastrejar  
gaseles amb les seves amigues.
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La Kiara somriu orgullosa.
—Perquè m’estic entrenant per ser...
—La reina de les Terres del Regne —en Kion acaba la frase 

de la seva germana—. Sí, sí, ja m’ho han dit, Kiara.
—Almenys jo sé què faré amb la meva vida —respon la 

Kiara—. Què seràs quan siguis gran, germanet?
—Feliç! —contesta en Kion somrient d’orella a orella.
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...i aterra amb seguretat.
—Agafa’m si pots, Kion!

Mentrestant, en Bunga se’n va fins al cim de 
la Roca del Rei amb el fruit del baobab.

—Zuka zama! —crida saltant.

El teixó de la mel 
es llança daltabaix, 
rebota amb la copa 
d’un arbre...
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—Comença el partit, Bunga! —respon en Kion.
—No em puc creure que siguem germans —diu la 

Kiara mentre observa com en Kion s’allunya corrents.
En Simba fa cara de preocupació.
—En Kion madurarà algun dia... o això espero.

La-Guardia-del-Leon-Los-defensores-del-reino-ES-CAT-INT.indd   7 28/9/16   17:36



A baix al prat, l’Ono, la garsa mascle, està assegut amb  
la seva bandada quan en Bunga s’hi tira a sobre amb el 
fruit del baobab. En Kion el persegueix.

—Alerta tots, disperseu-vos! —crida l’Ono als seus amics.
En Kion salta entre les plomes i riu abans de continuar la 

cursa darrere d’en Bunga.
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En una bassa prop d’allà, en Beshte, l’hipopòtam, gaudeix d’un 
bany fresquet i agradable amb els seus amics. De sobte, en Bunga 
els passa per damunt saltant d’una esquena a una altra. En Kion el 
segueix, però intenta quedar-se fora de l’aigua, lluny dels cocodrils!
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En Bunga surt disparat de l’aigua, se’n va cap a les herbes 
onejants de les Terres del Regne i acaba pujant a cavall de la Fuli,  
el guepard femella. 

En Kion veu, amb sorpresa i delit, com tornen corrents cap a ell 
fins que la Fuli s’atura de cop.
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—Uau! —crida en Bunga. Tot seguit, surt volant enlaire i cau de 
morros contra en Kion. 

Sense parar de riure i gairebé sense alè, els dos amics forcegen 
fins que el fruit del baobab cau rodolant per una baixada plena 
d’herba i va a parar a les Terres Fosques.
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