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CINC PRINCESES,
CINC ANIMALS MÀGICS,

UNA MISSIÓ:
SALVAR ENCANT!

Una misteriosa substància fosca 
està contaminant les aigües d’Encant 
i amenaça la supervivència de tota la 

natura. Per salvar-la, les Cinc Guardianes 
hauran de buscar l ’ajuda de les 

mítiques Sirenes del Fiord.
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Classes al 
Llac Blau

Tot estava preparat per 

a la primera classe de natació!

Aquell matí d’estiu, els alumnes de l’Acadèmia Reial 

d’Encant s’havien reunit a la riba del Llac Blau, a 

l’espera d’un esdeveniment molt especial. En comp-

tes de dur l’habitual roba elegant, els  prínceps i les 

princeses de l’escola duien banyadors de tots co-

lors i en l’ambient calorós del matí se sentien rialles 

i xiscles d’alegria...

—Ara us ensenyaré que ràpid que nedo! —va excla-

mar el príncep Marl—. A casa meva, al Regne de 

Boscdens, ningú no em pot guanyar!

—Però aquí no ets a casa! Mira de no sentir-te gaire 
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malament quan et guanyi... —el va desafiar el príncep 

Alexander.

—Em sap greu, nois, però jo us derrotaré a tots dos! 

—va intervenir en Cantor, l’hereu del Regne d’As-

tèria—. A l’aigua soc el millor!
—Ah, sí? —va dir en Marl—. Molt bé... Prepareu-vos 

tots per a una gran decepció! Quan es tracta d’im-

puls i velocitat... el rei soc jo!

—Com pels camins de muntanya? —va pre-

guntar la Iara, apareixent a l’esquena del noi—. 

L’última vegada que vam fer una cursa, en efecte, et 

vas impulsar cap endavant, però perquè... vas rellis-

car amb una pedra i vas caure de cara a terra!

En  i l’Alexander van esclafir a riure; en 

Marl es va posar vermell i va contestar:

—Sí, és veritat, i tu per poc no acabes estampant-te 

contra un Arbre!

—M’havia distret només perquè estava rient per la teva 

caiguda! —va contestar la noia, un xic ofesa.

Classes al llac Blau
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—Per què no afluixeu una mica? —va intervenir la 

, que assistia a la picabaralla juntament 

amb la Nives, la Kalea i la Diamant.

—Ha començat ella —es va defensar en Marl.

—Has estat tu, que feies el fatxenda! —va contestar 

la , i li va treure la llengua.

En Marl li va contestar amb una ganyota graciosa  

i la Iara no va poder evitar fer una gran riallada.

Deixeu-ho estar!

ha c
omençat ella!

molt graciós!

Classes al llac Blau
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—Potser no ets el nedador més ràpid d’Encant , 

però segur que ets el que fa les millors ganyotes!

En Marl també va riure:

—Gràcies, Iara, però he de confessar que tu també 

fas riure molt!

La Samah va somriure: a la Iara i en Marl els en-

cantava fer-se la guitza l’un a l’altre, però no podien es-

tar enfadats entre ells gaire estona. La seva amistat era 

molt profunda... i potser hi havia alguna cosa més!

—Vosaltres dos hauríeu de formar un duo còmic! 

—va comentar la —. Segur que tindríeu 

molt d’èxit.

Tothom va esclafir a riure, fins que la Kalea va ex-

clamar:

—Mireu, ja ve la professora Ondina!
Els estudiants es van girar cap al llac. La seva pro-

fessora de natació va arribar a la riba en poques braça-

des i va sortir de l’aigua cristal·lina.

—Ja soc aquí, nois! He aprofitat els últims minuts 

Classes al llac Blau
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abans de la nostra classe per nedar 

una mica, però ara us toca a vos-

altres!

Qui vol capbussar-se el primer i mos-

trar-nos el seu estil? Potser algú que 

ja tingui confiança amb l’aigua...

Ningú va alçar la mà.

—Vaja, no volíeu ensenyar als altres 

com en sou, de bons, nedant? És la 

vostra gran oportunitat! —va 

dir la Iara en veu baixa a en Marl, en 

Cantor i l’Alexander.

Els nois es van posar vermells: des-

prés d’haver vist l’estil perfecte de la seva professo-

ra, ja no les tenien totes!

— , per què no comences tu? —va dir la Dia-

mant, mentre empenyia suaument la seva germana 

cap a la primera fila—. Tothom sap que ets la millor 

nedadora de l’acadèmia!

Classes al llac Blau
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—Però jo... és que...

—Vinga, ho faràs molt bé! —li va dir la seva germa-

na a cau d’orella.

La Kalea es va girar i va veure totes les seves  

germanes que l’animaven. Tot seguit va topar amb 

la mirada del príncep Alexander, que li va fer l’ullet.

La noia es va posar vermella, es va girar cap a la pro-

fessora i va dir:

—D’acord, començo jo!

—Molt bé! —va somriure la professora—. Ànim, 

Kalea, ensenya’ns què saps fer!

La princesa es va donar ànims i, sota la mirada dels 

seus companys, es va capbussar al llac.

Com sempre, així que va entrar a l’aigua, es va sen-

tir molt i molt còmoda.

L’aigua semblava capaç d’esbandir-li tots els seus 

problemes i fins i tot la timidesa, i la deixava 

lleugera, lliure i segura d’ella mateixa.

Els companys no podien evitar admirar-la mentre 
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nedava amb tanta naturalitat, i així que va sortir del 

llac, la professora Ondina la va felicitar. I no va ser 
l’única.
—Ets molt bona! —va dir l’Alexander a la noia, 

mentre li envoltava les espatlles amb una tovallola.

I a la Kalea li va semblar que també el seu cor ha-

via fet una petita capbussada.

Classes al llac Blau
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