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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.

L’encant del gel

L’encant del gel
Per fi comencen per a les Melowy de primer curs les classes 
d’art dels poders, que ensenyen a fer servir la màgia dels reg-
nes. Però a la Torre de l’Hivern, la malvada Eris farà tots els pos-
sibles per posar traves a la Clio i la Kora utilitzant un llibre prohi-
bit d’encanteris que ha trobat a la biblioteca...

Maia, Electra, Selene, Clio, Kora
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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

Un matí  
especial

A Destiny, els matins eren gairebé sempre te-
bis. Una fresca brisa bufava del mar de núvols 
i això feia l’aire agradable i perfumat. Ideal per 
a un despertar suau, tranquil i...

—És terrible! —va exclamar la Maia amb els 
llargs cabells, que sempre duia en ordre, tots 
despentinats.

Tot i que era l’hora de llevar-se, la Melowy 
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encara estava al llit tapada amb el llençol fins 
al nas.

—Què és terrible? —va preguntar la Kora, 
que sempre era la primera a despertar-se i en-
trava de nou a l’habitació ja vestida i arreglada.

—Avui comença el curs d’art dels poders, no 
em diguis que te n’has oblidat... —va dir la 
Maia, amagant-se encara més sota els llençols.
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—És clar que no, ho recordo prou bé —va 
comentar la Kora—.Tinc moltes ganes que co-
menci!

—Quina sort. Jo estic... aterrida —va rondi-
nar la Maia, i es va asseure al llit amb un sos-
pir—. No he pogut dormir gens en tota la nit.

—Mmm —va fer la Selene mentre s’estirava. 
Ella tampoc havia passat una nit gaire plàcida.
Per a les Melowy, les pegassos nascudes amb 

un símbol a les ales, el curs d’art dels poders era 
fonamental. No tan sols perquè qualsevol Me-
lowy somiava des de ben petita aprendre a fer 
servir els seus poders, sinó també perquè no et 
podies convertir en una Melowy autèntica si no 
arribaves a controlar-los. Treure males notes a l’as-
signatura d’art dels poders podia significar no 

17
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aprovar el curs i haver de marxar de l’escola de 
Destiny.

—Grrrr! —va grunyir l’Electra, que dormia 
com un tronc i no tenia ganes de llevar-se.

Amb la cua sobre el coixí i el cap enfonsat 
sota els llençols, la Melowy dels cabells de color 
vermell foc semblava molt tranquil·la.

—Ei, dormilega! No deus voler fer tard avui! 
—la va renyar la Kora volant fins al seu llit.

—Per què? Què passa avui? —va remugar 
l’Electra mentre es fregava els ulls.

—Comença el curs d’art dels poders —va 
sospirar la Selene—. Com si les classes no fos-
sin ja prou complicades... Jo encara m’estic 
refent de la prova de supervivència al Bosc 
dels Colors.

18
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—Bé, diria que ens en vam sortir prou bé! En-
cara que jo m’escapés per anar a buscar aquell 
ou... —va dir l’Electra, i va arronsar les espat-
lles—. El curs d’art dels poders també ens anirà 
molt bé, n’estic segura. Jo ja sé fer servir una mica 
els meus poders, ho vaig descobrir l’altre dia.

L’Electra es va concentrar i va començar a 
emetre una aura flamejant. Les que venien del 
Regne del Dia, com ella, tenien poders lligats al 
sol, a l’ener gia, a la 
llum...

—Segur que ho 
tens tot controlat? 
—va pre gun tar la 
Se le ne—. Sembles 
una estufa!
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L’Electra s’estava escalfant i li van aparèixer 
unes guspires als cabells.

—D’acord, amigues... No us poseu nervio-
ses, però... no me les puc apagar! —va exclamar 
l’Electra, mentre agitava els llençols per do-
nar-se aire.

La Kora va sortir de l’habitació i hi va tornar 
al cap d’un moment.

T1_10165298 L'encant del gel.indd   20 11/1/17   18:08



ESPLAIIIIIX!
Havia anat a omplir una galleda d’aigua i ara 

el seu contingut gotejava de la cabellera de 
l’Electra, que havia deixat d’emetre escalfor...

La Maia i la Selene van oblidar per un mo-
ment les seves preocupacions escolars i van po-
sar-se a riure.

—Gràcies! —es va queixar l’Electra, ofesa—. 
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Gràcies de debò, Kora, saps molt bé com ajudar 
una amiga, eh!

La Maia va deixar de riure de cop.
—Parlant d’amigues... On és la Clio?
Totes van volar cap al racó de la cinquena 

companya d’habitació i van buscar entre les 
mantes. Només hi van trobar un matalàs buit.
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