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El palau de cristall

Destiny

El palau de cristall
Les alumnes de Destiny acaben d’arribar de les vacances i la Teo- 
dora els ha preparat un sopar especial. Llàstima que el lloc de 
la Kora encara estigui buit... Què deu haver passat? La Clio i les 
seves amigues saben que només hi ha una manera de desco-
brir-ho: anar de seguida al Regne de l’Hivern!

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.

5 amigues a les
ales d’un somni!

Maia, Electra, Selene, Clio, Kora E
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Danielle Star

El palau  
de cristall
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Una absència 
estranya

1.

El mar de núvols que envoltava Destiny s’es te-
nia pel cel com una manta molt suau. Al lluny 
es veien uns esclats de color escarlata. Eren les 
finestres del menjador de l’escola, il·luminat 
amb espelmes i llanternes de colors. La Teodo-
ra n’havia repartit per tota la taula, parada per a 
l’ocasió amb plats de porcellana fina i gots de 
cristall. Dins la gran sala, se sentia una xerra-
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meca alegre: les Melowy acabaven de tornar de 
les vacances i, just després d’haver desfet les 
maletes, esperaven el sopar. Mentrestant s’ex-
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plicaven fil per randa tot el que havien fet  
a casa, cadascuna als seus regnes respectius.

Aquell vespre especial, la Teodora havia deci-
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dit cuinar per a cada alumna el seu plat pre-
ferit. Com s’ho faria per preparar tants me-
nús diferents en tan poc temps? Era una missió 
que hauria desanimat qualsevol cuinera afi-
cio nada, però no pas a ella, la supercuinera Teo-
dora de Destiny. A l’Electra li va servir una 
saborosa pizza amb patates, a la Selene una ex-
quisida piz za amb patates, a la Clio una fantàs-
tica pizza amb patates...

—Ei! Totes hem triat el mateix plat! —va ex-
clamar l’Electra, movent els seus rínxols ver-
mells—. Ni que ens haguéssim posat d’acord!

—Això significa ser amigues! —va riure la 
Maia—. Tenir els mateixos gustos, que ens agra-
din les mateixes coses, que pensem el mateix...

—Bé, tampoc ens passem! Tot i que de vega-

18
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des no estem d’acord en tot, estem d’acord igual-
ment, no? —va dir la Selene.

Per a ella l’amistat era molt important, però 
també ho era la seva independència.

—Segur que per a les postres hem triat coses 
diferents! —va afegir, mentre se servia una 
mica de taronjada pegàssica, una beguda amb 
bombolles de color rosa que tenia gust de ma-
duixa, taronja i magrana, i que les joves Me-
lowy bevien en les 
grans ocasions.

Les quatre ami-
gues van exclamar:

—Crep de xoco-
lata!

Les pizzes esta-
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ven calentes i tenien molt bona pinta, tallades  
a trossos.

—Quan podrem començar a menjar? —va 
preguntar la Clio, que tenia molta gana.

—Ja coneixes la norma: no podem començar 
si no estem totes a taula —li va recordar la Selene.

—Sí, molt bé, però on és la Kora?
—Encara no l’ha vist ningú. Deu haver ar- 

ribat tard del Regne de l’Hivern —va dir l’E lec-
 tra.

—O potser s’està canviant de vestit una altra 
vegada i s’està arreglant. No surt si té un cabell 
fora de lloc... —va sospirar la Maia.

—Parlant de «lloc» —va dir l’Electra—. El 
seu continua estant buit com la meva panxa!

El temps passava i la Kora no arribava. I el 

20
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soroll alegre que omplia la sala aviat va ser 
substituït per un silenci tens i afamat.

La Gea, que presidia la taula dels professors, 
de cop es va aixecar i va anunciar:

—Benvolgudes noies, estem molt contents 
de tenir-vos de nou a l’escola. Espero que hàgiu 
passat unes bones vacances. La nostra Kora ar-

riba amb retard, pot-
ser ha tingut algun pro-
blema, ara ho com-
provaré. Co menceu  
a sopar!

Totes van aplau-
dir mentre la direc-
tora Gea deixava la 
sala.
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Només l’Electra, la Clio, la Sele-
ne i la Maia es van quedar immò-
bils, i es van mirar les unes a les 
altres.

Llavors la Clio va parlar, llegint 
el pensament de totes les seves 
companyes:

—Què li deu haver passat a la 
Kora?

Malgrat que estaven afamades, 
es van menjar les pizzes de mala 
gana. Quan els van portar les pos-
tres, l’Electra amb prou feines les 
va tastar.

—Em preocupa això de la Kora. 
Parlem-ne amb la Gea, potser ella 

22
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sap alguna cosa que no sabem. I si la Kora no 
ve, l’anirem a buscar.

Quan les alumnes i els professors es van  
aixecar de la taula, la Selene, l’Electra, la Maia  
i la Clio van pujar corrents la gran escala de 
cargol fins al sisè pis i van trucar a la porta de la 
Gea.

Quan la directora va obrir, les quatre ami-
gues van entrar de seguida a la sala de sostre de 
cúpula, en el qual hi havia pintat el mapa dels 
quatre regnes d’Aura. La màgica esfera amb la 
miniatura de Destiny flotava a prop del sostre, 
just a sobre de la gran taula de cristall.

La Gea va rebre les joves Melowy de primer 
curs amb una cara seriosa.

—La resposta és sí —va dir.

23
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—Directora, li volíem preguntar si...
—Acabo de parlar per telèfon amb el pare de 

la Kora. Encara és allà —va dir la Melowy dels 
cabells platejats.

—Allà, on? —va preguntar la Maia.
—Al Regne de l’Hivern, naturalment.
—Com?! Per què? —va insistir la Maia.
—Què em vo  leu demanar? —va pre  guntar la 

Gea sense con  testar.
—Volem anar a buscar la nostra amiga —va 

afegir l’Electra.
—La resposta és 

sí. Em sembla que 
ja us ho he dit.

—Moltes grà-
cies, directora! Ens 
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ha víem oblidat que de vegades ens llegeix el 
pensament —va dir la Selene, mentre marxa-
ven.

—Ei, noies, no us deixeu res? —els va pre-
guntar la Gea, mentre els allargava un full.

—Oh, què és? La fórmula d’un encanteri 
protector? Gràcies! —va exclamar la Clio.

La Gea va somriure.
—En efecte, és el millor encanteri protector 

que hi ha per trobar una persona. Es diu adreça.

25
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