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Els Clade són una família  
d’aventurers que viu a Avalònia.  

Quan una misteriosa plaga comença  
a infectar els cultius de pando,  
la planta d’on s’extreu l’energia  

que mou el seu món, tres generacions  
de Clade emprendran una missió  

que els canviarà per sempre.  
Per descobrir l’origen de la plaga  

que està amenaçant la seva llar,  
s’endinsaran en les profunditats  

d’un món subterrani ple de perills,  
però també d’aliats. 
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La ciutat d’Avalònia estava enclavada al fons d’una vall, 
envoltada de muntanyes de gel que s’enfilaven cap al cel.  
Tot i que molts havien intentat travessar aquells perillosos cims,  
ningú no se n’havia sortit mai. Per això, el que hi havia a l’altra 
banda era un misteri total.

En Jaeger Clade, l’explorador més valent del món, anhelava 
conquerir les muntanyes tant sí com no. El llegat que volia deixar 
era mostrar al món el que hi havia més enllà.
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 En Jaeger somiava fer aquest descobriment juntament amb el seu fill 
adolescent, en Searcher. Tot i que el noi preferia la jardineria a l’exploració, 
en Jaeger li va insistir que l’acompanyés en l’expedició per assolir el seu 
llegat plegats.
 Van emprendre l’aventura amb un petit equip, però en Jaeger estava 
completament obsessionat i no volia afluixar la marxa, ni tan sols després 
de mesos viatjant.
 Quan en Searcher li va fer notar que l’equip estava cansat, en Jaeger  
va insistir que calia continuar.
 —Ja n’hi ha prou, de queixar-se —va dir a en Searcher—. I ara, 
seguim, que tu també fa temps que arrossegues els peus.
 En Searcher va sospirar, però va continuar caminant darrere el seu pare.
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 Un dia van entrar en una cova i en Searcher es va fi xar en una 
planta ben interessant que creixia enmig del gel. Quan va tocar 
una de les beines brillants que en penjaven, es va enrampar.
 —Au! —va cridar. 
La seva veu va ressonar i, de sobte, van començar a caure 
estalactites de gel del sostre de la cova.
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 Aquells fragments punxeguts de gel van caure com una allau 
i tothom va córrer per posar-se sota cobert. En Searcher, però, va 
quedar enrere, i el terra de sota seu es va començar a esfondrar!
 Ben de pressa, en Jaeger va clavar un ganxo a la neu. Després, 
es va aferrar bé a la corda i es va llançar a l’abisme. Per sort, va 
aconseguir rescatar en Searcher just a temps.
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 Un cop van aterrar, sans i estalvis, en Jaeger va mirar les muntanyes i es 
va sentir eufòric. Havia vist un camí i estava ansiós per continuar la marxa.
 Però en Searcher tenia el cap en un altre lloc. Va tornar a contemplar 
aquelles plantes, que estaven carregades d’una energia palpitant.
 —Mmm… pare? —va dir en Searcher, assenyalant-les.
 La resta de membres de l’equip es van quedar meravellats amb les plantes 
que havia trobat. 
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 Però en Jaeger amb prou feines les va mirar, no li generaven cap 
interès.
 —Som exploradors, Searcher, no jardiners —va rondinar—. 
Som-hi.
 En Searcher, però, no es va moure. Pensava que aquelles plantes 
especials eren més importants que explorar les muntanyes. Se les volia 
endur a casa, a Avalònia.
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