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L’Scarlett Dragna no ha abando-
nat mai la petita illa on ella i la 
seva germana Tella viuen sota 

la vigilància del seu pare, estricte i cruel. 
Des de fa anys, l’Scar somia assistir a la 
celebració anual de Caraval, uns jocs lle-
gendaris que duren una setmana i en què 
l’audiència participa per guanyar el gran 
premi. Caraval és màgia, misteri i aven-
tura. I per a l’Scarlett i la seva germana 
representa la llibertat i la possibilitat de 
fugir del seu pare. Ara que està a punt de 
casar-se amb un home a qui mai ha vist, 
l’Scar creu que el seu somni no es com-
plirà mai. Però justament dues setmanes 
abans del casament rep les esperadíssi-
mes invitacions als jocs. Ara bé, una vega-
da allà res no surt com espera: el mestre 
de Caraval segresta la Tella, i l’Scarlett es 
veu obligada a entrar en un joc d’amor, 
somnis, veritats a mitges i màgia, un joc 
perillós en què res no és el que sembla. 
I, sigui real o no, si l’Scar vol evitar que 
la seva germana desaparegui per sempre, 
disposa només de cinc nits per desxifrar 
totes les pistes que li permetin trobar-la...

RECORDA, 

NOMÉS ÉS UN JOC…

Scarlett Dragna no ha abando-
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STEPHANIE GARBER 
va créixer al nord de Califòrnia. Quan 
no escriu, imparteix classes d’escriptura 
en un institut privat. Té un blog 
(stephaniegarber author.com/blog) 
i col·labora en un web sobre escriptura i 
llibres. Caraval és la seva primera novel·la. 

www.stephaniegarberauthor.com

9 788466 422093

10175683
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Any 50, dinastia elantina 

Benvolgut senyor mestre de Caraval, 
Em dic Scarlett, però escric aquesta 

carta en nom de la meva germana, la 
Tella. Aviat serà el seu aniversari i li 
agradaria molt poder-lo veure a vostè i 
als seus increïbles intèrprets de Caraval. 
El seu aniversari és el dia 37 de 
l’estació de creixement, i si vostè  
vin gués seria l’aniversari més meravellós 
de la seva vida. 

Molt atentament, 
Scarlett, de l’Illa Conquerida de Trisda 
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Any 51, dinastia elantina 

Benvolgut senyor mestre de Caraval, 
Torno a ser l’Scarlett. Va rebre la 

meva carta? Aquest any la meva germana 
diu que és massa gran per celebrar 
l’aniversari, però jo crec que ho diu 
perquè li sap greu que vostè no vingués a 
Trisda. Aquesta estació de creixement 
ella tindrà deu anys, i jo onze. Ella no ho 
vol admetre, però estic segura que 
estaria molt contenta de poder-lo veure 
a vostè i als seus increïbles intèrprets 
de Caraval. 

Molt atentament, 
Scarlett, de l’Illa Conquerida de Trisda 
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Any 52, dinastia elantina 

Benvolgut mestre, Mite de Caraval, 
Em sap greu haver escrit malament 

el seu nom en les cartes anteriors. 
Espero que aquest no sigui el motiu que li 
ha impedit venir a Trisda. L’aniversari 
de la meva germana petita no era l’única 
raó per la qual volia que vostè vingués aquí 
amb els seus increïbles intèrprets de 
Caraval; a mi també m’encantaria 
coneixe’ls. 

Perdoni per la brevetat de la carta, 
però el meu pare s’enfadarà si m’enxampa 
escrivint-li.

Molt atentament, 
Scarlett, de l’Illa Conquerida de Trisda 
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Any 52, dinastia elantina 

Benvolgut mestre, Mite de Caraval, 
Acabo de rebre la notícia, i li volia 

fer arribar el meu condol. Tot i que 
encara no ha vingut a Trisda ni ha 
respost a cap de les meves cartes, sé 
que vostè no és un assassí. Ho he 
lamentat molt, quan he sabut que no 
viatjarà durant una temporada.

Amb els meus millors desitjos,
Scarlett, de l’Illa Conquerida de Trisda 
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Any 55, dinastia elantina 

Benvolgut mestre Mite, 
Es recorda de mi, l’Scarlett, de l’Illa 

Conquerida de Trisda? Ja sé que han 
passat uns quants anys des de l’última 
vegada que li vaig escriure. He sentit a 
dir que vostè i els seus intèrprets han 
començat a actuar de nou. La meva 
germana em va dir que vostè mai no 
visita dues vegades el mateix lloc, però 
han canviat moltes coses des que va 
venir aquí de visita fa cinquanta anys, i 
sincerament no crec que hi hagi ningú 
amb més ganes que jo de veure una de 
les seves actuacions.

Molt atentament, 
Scarlett
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Any 56, dinastia elantina 

Benvolgut mestre Mite, 
M’he assabentat que l’any passat va 

visitar la capital de l’Imperi del Sud i 
que va canviar el color del cel. És 
veritat? De fet, vaig intentar assistir-hi 
amb la meva germana, però se suposa que 
no hem de sortir de Trisda. A vegades 
penso que mai no podré anar més enllà de 
les Illes Conquerides, i suposo que és per 
això que sempre he desitjat tant que 
vostè i els seus intèrprets vinguessin 
aquí. Segurament és inútil tornar-l’hi a 
demanar, però espero que consideri la 
possibilitat de venir.

Molt atentament, 
Scarlett, de l’Illa Conquerida de Trisda
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Any 57, dinastia elantina 

Benvolgut mestre Mite, 
És l’última carta que li envio. Aviat 

em casaré. Per tant, probablement és 
millor que vostè i els seus intèrprets no 
vinguin a Trisda, aquest any. 

Scarlett Dragna
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Any 57, dinastia elantina 

Benvolguda Scarlett Dragna, de l’Illa 
Conquerida de Trisda, 

Felicitats per les properes núpcies. 
Em sap greu no poder portar els meus 
intèrprets a Trisda. Aquest any no fem 
cap viatge. A la nostra pròxima actuació 
només s’hi podrà assistir amb invitació, 
però m’agradaria molt poder-los conèixer 
a vostè i el seu promès, si troben la 
manera de sortir de l’illa per reunir-se 
amb nosaltres. Sisplau, accepti les 
invitacions adjuntes com un regal.

De la ploma del mestre  
Mite de Caraval
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