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La recepta de la primavera

Destiny

La recepta de la primavera
A Destiny ha arribat el dia del concurs de pastisseria i la Maia 
està tan nerviosa que tremola com un flam! El severíssim mes-
tre Soufflé triarà la concursant guanyadora i convence’l no serà 
gens fàcil. La Clio, la Kora, l’Electra i la Selene donen suport a la 
seva amiga.

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

L
a 

rec
ep

ta
 d

e l
a 

pr
im

av
era

10

10218654



Danielle Star

La recepta de 
la primavera

T1_00000000 La recepta de la primavera.indd   11 22/9/17   12:33



Tots els noms i personatges relacionats en aquest llibre són copyright d’Atlantyca 
Dreamfarm, s.r.l. i llicència exclusiva d’Atlantyca S.p.A. en aquesta versió 
original. Tots els drets reservats.

Textos: Danielle Star
Col·laboració editorial: Carolina Capria i Mariella Martucci
Il·lustracions: Nicoletta Baldari, Barbara Bargiggia, Erika De Pieri,  
Alice Rossi, Roberta Tedeschi, Emilio Urbano, Patrizia Zangrilli

Títol original: La ricetta della primavera
© de la traducció: 2017, Maria Llopis Freixas

Versió original publicada per RCS Libri S.p.A. (Fabbri Editori)

© 2016, Atlantyca Dreamfarm s.r.l., Itàlia
© 2018, Editorial Planeta S. A.
© 2018, de l’edició en llengua catalana: Grup Editorial 62, s.l.u.
Estrella Polar, Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
www.estrellapolar.cat
info@estrellapolar.cat

International Rights © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi, 8, 30123 Milà - Itàlia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com

Primera edició: juny del 2018

ISBN: 978-84-9137-552-4
Dipòsit legal: B. 9.981-2018
Imprès a Catalunya

Queda rigorosament prohibida sense autorització escrita de l’editor qual- 
sevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transforma- 
ció d’aquesta obra, que serà sotmesa a les sancions establertes per la llei.  
Podeu adreçar-vos a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos,  
www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta 
obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Tots els drets 
reservats.

T_10218654_La recepta de la primavera.indd   10 3/5/18   11:27



15

Arriba  
el mestre Soufflé

1.

El sol acabava de sortir sobre el castell de Des-
tiny, i a l’habitació de cinc llits de la Torre Papa-
llona hi regnava el silenci... almenys fins que la 
Maia va obrir els ulls i, saltant del llit, va cridar:

—ÉS TAAARD!
—Mmm... No és tard... —va rondinar l’Elec-

tra, traient una mica el cap de sota les mantes 
per mirar el despertador.

T1_00000000 La recepta de la primavera.indd   15 22/9/17   12:33



—Tens raó, no és tard, és TARDÍSSIM! —va 
contestar la Maia mentre remenava el cistell on 
tenia les espàtules, els motlles de pastissos, els pa-
pers per a les magdalenes i les formes per fer gale-
tes—. Aviat arribarà el mestre Soufflé i encara 
no he preparat res per al concurs de pastisseria!

—Quina gràcia —va dir la Selene mentre 
s’a  s seia al llit amb 
els cabells tots des-
pentinats—. A força 
de sentir-te parlar 
del concurs, aques-
ta nit he somiat la 
recepta de la crema 

de mantega: ous, 
vainilla...
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—...i sucre de llustre —va continuar la Kora, 
que va arribar volant, amb la cabellera arregla-
da de manera impecable, igual que com s’havia 
ficat al llit la nit abans—. No ho has somiat, 
l’has sentit a la Maia, que s’ha adormit repas-
sant en veu alta les seves receptes!

—No ho enteneu, el mestre Soufflé és un 
ídol, un mite, el més súper dels súpers! —va ex-
plicar la Maia, que abans d’anar a Destiny no 
perdia l’ocasió de passar per davant de la botiga 
del pastisser més famós del Regne de la Prima-
vera per admirar els pastissos que omplien els 
aparadors—. I avui serà aquí, tastarà les meves 
creacions i les jut-ja-rà! Pobra de mi, com m’ha 
passat pel cap apuntar-me a aquest concurs? 
Serà un desastre i faré el ridícul!

17
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—D’acord —va dir la Clio—. Respira fondo i 
repeteix lentament: Jo. Sóc. Una. Bona. Pastissera.

La Maia va fer que sí, va respirar profunda-
ment i va dir:

—Jo. Sóc. Una. Bona. Pastissera.
Però, després, la calma li va marxar tot d’una  

i va afegir de cop:
—Peròencaratincmoltperaprendrenoséfer-

flamsielsmeussufléssemprebaixen!
—A inseguretats extremes, remeis extrems! 

—va sentenciar la Clio, i després d’haver orde-
nat a la Maia que tanqués els ulls, va volar per 
agafar una capsa de llauna de la qual va treure 
una galeta que va ficar entre les dents de la seva 
amiga—. Tasta això i digue’m què et sembla!

—Efquifit! —va dir la Maia, menjant-se-la 

18
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de gust—. Pfer què no pfuc sef tan bona fent 
galeftes?!

—De fet la vas fer tu! —va observar la Kora, 
unint-se a les amigues.

—I esperem que aviat en facis més, perquè 
aquestes ens les hem acabat gairebé totes! —va 
afegir l’Electra, mentre mossegava amb ganes 
una galeta deliciosa.

—I doncs? Què me’n 
dius? —va preguntar la 
Selene, fent l’ullet a la 
seva amiga.

La Maia es va posar 
vermella i, obrint de nou 
els ulls, va somriure in-
còmoda:
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—Ehem... En puc menjar una 
altra?

A la Clio li agradaven els dies que 
eren mig de vacances, més que els 
dies de vacances de veritat. Els 
dies mig de vacances no eren del 
tot de vacances, però eren tan es-
pecials com si ho fossin!

I acabava de començar un dia 
mig de vacances magnífic: pri-
mer, la Kora per fi tenia el permís 
del seu pare per deixar el Regne 
de l’Hivern i tornar a estudiar a 
Destiny, i, a més, estava a punt 
de començar el concurs en què la 

20
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Maia i altres companyes competirien per acon-
seguir el títol de Millor Jove Pastissera d’Aura,  
i la Clio i les altres estudiants eren les seves fans 
incondicionals!

Però... però a la Clio li rondava un pensa-
ment pel cap que li impedia estar contenta del 
tot. Un pensament que la preocupava i que 
aquell matí l’havia portat a volar entre els car-
rerons del barri on vivia el personal de Destiny, 
fins a la caseta amb les finestres més florides, 
buscant el consell d’algú de confiança.

—BUB!
—Bon dia, Peluixa! —va saludar la Melowy 

mentre la gosseta, tota contenta, feia saltirons al 
seu voltant—. Quina oloreta, segur que la Teo-
dora és a la cuina, oi?

21
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—BUB-BUB! —va contestar la gosseta, i va 
córrer a l’interior fins al lloc on la cuinera de 
Destiny experimentava les seves especialitats 
abans d’oferir-les a les alumnes.

—Ei, però què passa?! —va exclamar la Clio 
mirant al seu voltant.

Havia crescut en aquella casa i sabia que 
sempre hi havia alguna cosa bullint a l’olla, 
però mai com aquell dia: tots els fogons estaven 
ocupats amb paelles roents, al forn es coïen 

pastissos esponjosos 
que feien molt bona 
olor i la taula estava 
ocupada amb una  pi-
 la de safates plenes 
d’ex  quisideses!
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—Vine aquí, brioixet! Abraça’m ben fort!  
—va exclamar la Teodora i, després d’haver gai-
rebé esclafat la Clio, va agafar un vol-au-vent 
encara calentó, l’hi va donar i li va dir—: Seràs 
la primera a tastar-ho, d’acord?

La Clio va obrir molt els ulls i es va empassar  
la saliva:

—Ho he de tastar TOT?!
—Mira, és que haig de cuinar per al mestre 

Soufflé mentre estigui allotjat a l’escola, i no  
sé què preparar-li! —li va explicar la Teodora, 
que, amb tots aquells flocs de cabells que se li 
havien escapat del monyo, estava molt nervio-
sa—. És un gran gurmet, té un paladar molt fi, 
un pegàs acostumat a menjar el millor del mi-
llor... Uf... com me’n sortiré? Em sento tan des-

23
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trossada com una pizza que no ha pujat bé i més 
desmoralitzada que una nata muntada que ha 
baixat!

—Estigues tranquil·la. —La Clio va voler cal-
mar-la agafant-la pel coll i fent-li un petó a la 
galta —. No necessito tastar res de tot el que has 
preparat per saber que el mestre Soufflé et de-
manarà repetir de tot! No només això, estic se-
gura que voldrà saber les teves receptes!

—Oh, la meva merengueta dolça! —va som-
riure la Teodora, que de seguida li va clavar una 
mirada desconfiada—: Ei, un moment... no 
m’estàs dient la veritat! Que passa res? Tens la 
cara de quan has acabat de llegir un llibre que 
no t’ha agradat.

—Sí, és veritat... Et volia parlar d’una cosa 

25
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—va confessar la Clio—. Des que he tornat del 
Regne de l’Hivern, em fa l’efecte que la Gea no 
està com sempre. No s’atura mai a parlar amb 
nosaltres, les alumnes, i sempre sembla preocu-
pada. Saps què li passa?

—OH, NO! —va exclamar la Teodora—. 
Potser ella també creu que no cuinaré res que 
no estigui a l’altura del mestre Soufflé! Ho  
sabia!

La Clio va mirar la pegàs que l’havia criat 
com una mare que corria cap als fogons per fer 
un altre experiment culinari, i va sospirar. En-
cara que ningú més se n’hagués adonat, estava 
segura que hi havia alguna cosa que amoïnava 
la Gea i volia saber de què es tractava!

26
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