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Destiny

És la llegendària escola si-
tuada al cel d’Aura. Aquí, les 
joves Melowy aprenen a 
desenvolupar el seu poder, 
a ser valentes i a trobar el 
seu camí.

La nit del coratge
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

La nit del coratge
En plena nit, la professora de tècniques de defensa de Destiny ha 
deixat l’Electra i les seves amigues al mig del bosc perquè hi du-
guin a terme una autèntica prova de coratge. Les Melowy hauran 
de construir un refugi, trobar menjar i... sobreviure fins l’endemà!

Maia, Electra, Selene, Clio, Kora
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5 amigues a les
ales d’un somni!
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El seu Regne: el DiaEl seu caràcter: impetuós i solarLa seva passió: la modaEl seu do: el Poder de la Llum

El seu Regne: desconegutEl seu caràcter: impulsiu i lleial La seva passió: l’escripturaEl seu do: un Poder... misteriós

Electra

Clio

5 amigues a les 
ales d’un somni
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El seu Regne: l’Hivern

El seu caràcter: orgullós i sincer

La seva passió: el patinatge sobre gel

El seu do: el Poder del Fred

El seu Regne: la PrimaveraEl seu caràcter: tímid i dolç La seva passió: la cuinaEl seu do: el Poder de la Calor

El seu Regne: la Nit

El seu caràcter: esquerp i sensible

La seva passió: la música

El seu do: el Poder de la Foscor

Kora

Maia

Selene
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1.

15

A Destiny, l’escola per a Melowy suspesa en-
mig d’un mar de núvols, el sol ja havia sortit 
feia unes hores i les estudiants de primer curs ja 
eren a l’aula, esperant la nova professora.

De cop i volta, la porta es va obrir de bat a bat 
i un tornado va envestir les pegassos, que esta-
ven assegudes als seus bancs.

El tornado va giravoltar cap a la taula de la 

Un tornado 
de professora
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mestra i va aixecar un núvol de fulls, llapis i lli-
bres. Però no era un d’aquells ciclons de nom 
femení que es cargolen cap al cel, tot devastant 
camps i ciutats. Era una criatura de carn i ossos.

Duia una caçadora de pell plena de tatxes i 
un barret de vaquer que semblava que tingués 
cent anys. 
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També 
duia molts cinturons 

lligats a la cintura i te-
nia un alè que no feia 
olor de menta precisa-
ment.

Era ella. La terrible 
professora de tècni-
ques de defensa.

Entre les alumnes 
es van sentir cruixits 

de cadires i remors d’in quietud.
—Silenci! —va cridar la professora—. 

Encantada de coneixe-us. Em dic Arianna 
i m’han assignat el difícil deure d’ensenyar-vos 
a sortir-vos-en soles en qualsevol circums tàn-

17
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cia. Així que no perdem el temps preciós que 
tenim, bledes assolellades: comencem de segui-
da la classe. Sabeu per què sou aquí, avui?

Cap Melowy no gosava respirar.
—Se us ha assecat la llengua?
La valenta Electra va respondre:
—Som aquí... per enfrontar-nos a la prova de 

supervivència.
—Molt bé, maca. Com et dius?
—Electra.
—Com ha dit la vostra companya Elèctrica, sou 

aquí per sotmetre-us a la dificilíssima prova de 
supervivència. De fet, molt poques... sobreviuen.

En dir les últimes paraules, l’Arianna va riu-
re tota sola, com si hagués fet una broma d’allò 
més graciosa.

18
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—Perdoni... —la valenta Melowy de la cabe-
llera de color vermell foc va gosar prendre de nou 
la paraula—. No em dic Elèctrica, sinó Electra.

—Tens raó, Espectra, però és millor que us 
ho digui de seguida: tinc algunes dificultats per 
memoritzar els noms... A veure: què vol dir per 
a vosaltres, bledes assolellades, «sobreviure»?

—La bleda as solellada serà ella —va dir la 
Kora a cau d’o-
rella a la Maia, 
que estava asse-
guda al seu da-
vant.

Les cinc ami-
gues havien aga-
fat lloc les unes 
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prop de les altres, perquè encara no coneixien 
bé la resta de Melowy i en aquella aula suspesa 
en el buit, amb les parets plenes de llibres i els 
alts vitralls pels quals es veia tot Destiny i el seu 
mar de núvols, se sentien perdudes. 

—Aquesta nova professora no em cau bé... 
Aquesta vegada va ser la Clio qui va dema-

nar la paraula. Les seves amigues es van girar 
cap a ella, encuriosides per sentir què contes-
tava. 

La Clio tenia un origen misteriós com els es-
tels, ja que l’havien trobat a l’escalinata de Des-
tiny quan encara duia bolquers, i no coneixia ni 
el seu regne ni tan sols qui eren els seus pares, i 
sempre tenia alguna cosa original a dir. Però, 
sobretot, tenia la valentia d’expressar les seves 

20
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opinions, fins i tot quan eren diferents de les del 
grup.

—Bé, doncs sobreviure vol dir seguir vivint 
després d’haver superat proves molt perilloses, 
del tipus...

La Melowy sense regne no va tenir temps 
d’acabar la frase, ja que la va interrompre la Se-
lene:

—Del tipus passar una setmana sencera sen-
se poder sentir música rock!

La professora de tècniques de defensa va 
obrir la boca i la va tornar a tancar com si s’ha-
gués empassat una fruita podrida. O una culle-
rada de xarop d’allò més amarg.

—Com et dius, maca?
—Selene.

22
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—Bé, Irene, ja veuràs com t’aclariràs les 
idees... Alguna altra em sap explicar què vol dir 
«sobreviure»?

—Vol dir continuar amb vida després... 
d’una visita al dentista? —va dir la tímida Maia.

—O després d’haver-se cruspit un plat de 
coliflor pudent i insípida —va afegir, conven-
çuda, l’Electra.

—Estimades poltretes 
desgraciades, vull dir afor-
tunades de ser aquí, crec 
que ha arribat el moment 
que conegueu el sig  ni-
ficat de la paraula «so-
breviure». Aixequeu-vos  
i po seu-vos en fila. 
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Us portaré al Bosc dels Colors, un 
lloc màgic que no està lluny del 
castell de Destiny. Hi aprendreu 
moltes coses. Per exemple, com 
construir un refugi per passar-hi la 
nit. Com encendre una foguera.  
O com alimentar-vos amb els fruits 
que us dóna la natura. Però... re-
cordeu: no tindreu gaire temps per 
dur a terme totes les fases de la pro-
va. Abans de les deu de demà al 
matí haureu d’haver tornat al cam-
pament. Naturalment... vives.

La professora Arianna va riure 
de nou. Però cap de les poltretes la 
va imitar.

24
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—Perdoni, ehem, però nosaltres no tenim 
rellotge —va observar l’Ele ctra.

—Un rellotge? Un rellotge! Però, maca, que no 
mires mai el sol? És el millor rellotge que existeix! 
I ho hauries de saber, ja que pertanys al Regne 
del Dia —va contestar l’Arianna. Llavors es va 
dirigir a les altres i va afegir—: L’es cola us ha 
preparat aquestes motxilles tan bufones, on 
trobareu tot el que us farà falta per fer la prova 
de la millor manera.

Va fer un senyal amb el cap, movent la trena 
sota el barret i, en un espurneig de lluentons 
rosats, a les espatlles de cada Melowy va aparèi-
xer una motxilla que feia joc amb el color del 
seu mantell o de les ales. 

—M’encanten els accessoris... i aquest m’a-

25
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gra da moltíssim —va dir en veu baixa la Kora a 
l’Electra, mentre li ensenyava la seva motxilla 
d’un color blau gel molt elegant.

—Quina professora més estranya... —li va 
dir la companya—. No es recorda dels nostres 
noms, però sí del regne d’on procedim.

—Jo la congelaria a l’instant i després la tan-
caria a la neve...

La Kora no va po-
der acabar la frase, 
perquè l’Arianna va 
reclamar de nou l’a-
ten ció de les alumnes.

—Una última co-
sa, bledes assolella-
des: per enfrontar-vos 
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bé al bosc, per aprendre’n tots els secrets, no us 
di vidiré per dormitoris, sinó en grupets de sis.

La Kora, l’Electra, la Maia, la Clio i la Selene 
van intercanviar una mirada com dient: «Comp-
te, a nosaltres no ens separa ningú!».

La professora, que semblava llegir els seus 
pensaments, va dir:

—Vosaltres ja sou cinc. Qui vol afegir-se  
a aquest grupet tan ben avingut?

Des del fons es va sentir una veu:
—Jo.
—L’Eris?! —va exclamar l’Electra girant-se 

cap a les seves amigues.
—Però, per què es vol afegir a nosaltres? No 

ens suporta... —va xiuxiuejar la Selene, inten-
tant que no la sentís l’Arianna—. I des que em 

27
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va tirar el vernís per sobre al 
mig del musical, jo tampoc 
la suporto...

—Potser ens vol conèixer 
millor. Sent tan malcarada, 
no deu tenir gaires amigues, aquí a 
Destiny —va dir en veu baixa l’Elec-
tra, com sempre amb aquell opti-
misme que li feia veure el costat positiu de les 
persones i les situacions.

—Mmm... no me’n refio gaire, però potser li 
hauríem de donar una oportunitat... —va pro-
posar la Clio.

—Si l’Eris vol fer amigues, aquí em té! —va 
dir la Maia, que tenia un caràcter sensible i sem-
pre estava a punt d’ajudar qui tenia problemes.

28
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—Sí, aquí ens té —van repetir les altres.
—Bledes assolellades, què és aquest xiu-

xiueig tan desagradable? Silenci, sisplau, ca-
lleu! —les va renyar l’Arianna.

De cop, la Kora es va girar cap a la taula de la 
mestra i...

La professora havia desaparegut.
Empassada per moltes ombres i branques.
Les parets de l’aula ja no hi eren.
Al seu lloc s’estenia un bosc espès.

29
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