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En Barley i l’Ian Lightfoot són dos elfs que viuen 

a New Mushroomton. En Barley sol passar l’estona 

immers en els seus jocs de màgia i fantasia, men-

tre que el seu germà petit, l’Ian, ja en té 

prou amb preocupar-se per 

la seva imminent adoles-

cència. Els dos germans 

troben a faltar el seu pare, 

que va morir molts anys 

enrere. Però tot canvia 

quan a l’Ian li regalen un 

bastó màgic que pot conju-

rar un encanteri d’aparició. 

Quan el fan servir per res-

suscitar el seu pare, les coses 

no surten com esperaven, i 

només tenen unes hores per 

trobar una solució.
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     a molt de temps, el món era ple de meravelles, aventures i 
el millor de tot: màgia! Els mags la feien servir per a tot, tant 
per il·luminar cambres fosques amb esferes de llum com per 
lluitar contra dracs ferotges. 
 Però aprendre a fer màgia no era tan senzill i, amb el temps, 
la tecnologia la va acabar substituint. Era molt més fàcil 
encendre el llum d’una habitació prement un interruptor que 
no pas fent un encanteri.
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 La màgia era una cosa del passat. L’ Ian Lightfoot, un elf 
adolescent molt tímid, estava més preocupat per fer amics i trobar 
el seu lloc a l’institut que per embrancar-se en glorioses aventures.
 Aquell dia, l’Ian feia setze anys. Quan va baixar a esmorzar, el va 
rebre amb entusiasme la seva mascota, la dragona Blazey. Sempre 
s’alegrava molt de veure’l.
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 L’Ian va anar a la cuina. Va voler treure un tauler de joc que hi havia  
a la taula, però el seu germà gran, en Barley, el va agafar pel coll.
 —Com s’atreveix, el meu germà, a interrompre una campanya activa? 
—va preguntar en Barley. S’havia passat moltes hores jugant a Missions 
del Passat, un joc basat en la màgia real. A diferència de l’Ian, en Barley 
estava obsessionat amb el passat.

5
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 Mentre intentava menjar-se l’esmorzar, la seva mare, la Laurel, no parava  
de fer-li preguntes. Tot seguit van rebre la visita del xicot de la Laurel, l’oficial 
Colt Bronco. Llavors, sense voler, en Bradley va estripar la dessuadora 
preferida de l’Ian! Havia estat del seu pare, en Wilden Lightfoot, que havia  
mort abans que l’Ian naixés. 
 De camí a l’institut, l’Ian es va creuar amb una persona que va reconèixer  
la dessuadora. Havia conegut el seu pare a la universitat i recordava  
que en Wilden era molt valent i sempre duia  
mitjons de color lila.
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 L’Ian va decidir que, a partir d’aquell dia, seria tan valent com el 
seu pare: a l’institut parlaria més, aniria a classes de conduir 
i convidaria uns quants companys a la seva festa d’aniversari. 
Tanmateix, res no va sortir com ho havia previst.
 A l’institut, un company es va negar a treure el seu peu enorme  
de la cadira de l’Ian, i ell no va gosar dir-li res. Després, a la classe de 
conducció, l’Ian va passar por.

8
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 I just quan estava convidant alguns companys a 
la festa, va arribar en Barley amb la Guinevere, la 
seva furgoneta vella i tronada. Anava vestit amb una 
disfressa de fantasia per celebrar l’aniversari del seu 
germà. Avergonyit, l’Ian va dir als companys que la 
festa s’anul·lava i va tornar a casa amb en Barley.
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