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poc a poc, la vida de la cort al Palau 
Reial de Cobalt  havia recuperat el 
seu ritme normal. Després de derrotar 

el ferotge drac marí que havia atacat tan dura-
ment el regne, la serenitat tornava a regnar al 
poble que governava el rei Edmon.
Ja havien reconstruït els pobles devastats i els 
súbdits del savi sobirà havien pogut tornar a 
casa seva.
També el palau reial, que havia patit greus des-
perfectes per la fúria del drac, havia recobrat 
la seva esplendor original.
—No m’acostumaré mai a tanta bellesa —va 
comentar la Colette, admirant la majestuosa 
cúpula transparent que dominava el pati 
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d’entrada al palau reial, a través de la qual es 
podien observar peixos multicolors, coralls i tots 
els magnífics éssers que poblaven les profundi-
tats marines.
—Tens raó, Cocó, aquí tot és meravellós! —va 
exclamar la Pamela, mirant al seu voltant emba-
dalida.
De sobte, la veu de la princesa de les sirenes 
va ressonar alegrement al gran pati.
—Ah, éreu aquí? Us estava buscant!
L’Iris es va acostar a les Tea Sisters amb un rot-
lle de pergamí a les mans.
—Bones notícies? —va preguntar la Paulina, 
veient l’expressió radiant de la seva amiga.
L’Iris va assentir, somrient, i els va explicar:
—Un missatger d’Ultramar m’acaba d’entregar 
aquesta missiva... En Kílian vindrà a Cobalt 
d’aquí poc!
—És una notícia fantàstica!!! —van 
corejar les cinc amigues.
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Estaven molt contentes per l’Iris, perquè sabien que 
la sirena sentia un gran afecte pel príncep 
que les havia ajudat a derrotar el terrible drac. 
Des de llavors, entre l’hereu d’Ultramar i la filla 
del rei Edmon havia nascut una amistat molt 
especial que havia crescut i era cada vegada 
més forta, tot i la distància i les obligacions que 
tots dos tenien a les seves corts. I les Tea Sisters, 
com a bones amigues, s’havien adonat de com 
brillaven els ulls de l’Iris cada vegada que rebia 
una carta d’en Kílian...
—Serà fabulós tornar-lo a tenir aquí, ja ho veu-
ràs! —va exclamar la Violet.
—I molt romàntic, també —va afegir la Colette, 
fent l’ullet a l’Iris—. Jo, si estigués al teu lloc, es-
taria superemocionada! 
—Però si només serà... una visita oficial al Reg-
ne de Cobalt —va replicar la princesa, per dissi-
mular, però es va posar vermella—. El missatge 
diu que l’acompanyarà l’Alísia.
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Vindrà d'aquí poc! 

Vindrà d'aquí poc! 
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Que bé! 

Que bé! 
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Les Tea Sisters recordaven prou bé l’amiga 
d’infància d’en Kílian, que havien conegut al 
Palau d'Ultramar: llavors, la sireneta 
s’havia mostrat freda i desconfiada amb elles... 
però potser la seva imminent visita a Cobalt se-
ria l’ocasió ideal per conèixer-la més bé.
—He d’anar a parlar amb l’Amàlia per organit-
zar els preparatius —va dir l’Iris, i això les va 
distreure d’aquells pensaments—. Els vull fer 
una acollida perfecta quan arribin.
—T’acompanyem! —li va proposar la Colette en 
nom de totes.
Les Tea Sisters i l’Iris es van dirigir a l’ala est del 
palau, la que estava destinada a les estances 
dels invitats, i hi van trobar l’Amàlia donant les 
primeres instruccions.
—Afanyeu-vos, que tenim poc temps!  
Hem de canviar aquelles cortines, polir els mi-
ralls i posar coixins nous! —deia en un to molt 
decidit al grupet de sirenes  i tritons que 

1212

GRANS NOVETATS A PALAUGRANS NOVETATS A PALAU

T2_0010305816 Sirenes 2  - 007-145.indd   12T2_0010305816 Sirenes 2  - 007-145.indd   12 6/10/22   17:316/10/22   17:31



l’envoltaven en espera d’instruccions, i, al cap 
d’un instant, va afegir:
—Es pot saber què hi feu, palplantats? Au, va, 
aneu per feina!
Observant aquella escena, les cinc amigues es 
van fer un somriure d’entesa. Durant el temps 
que feia que s’estaven 
al palau reial, havien 
après a conèixer la ma-
jordoma i no les en-
ganyava gens el seu as-
pecte sever: darrere la 
seva actitud rigorosa 
s’hi amagava un cor cor 
dd ''oorr.
—Ah, sou aquí, prin-
cesa! —va exclamar 
l’Amàlia en veure l’Iris 
al passadís—. Ara us 
venia a buscar...

Benvingudes…
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Després de discutir tots els detalls de l’acollida 
que dispensarien als hostes que estaven a punt 
d’arribar, la princesa i les Tea Sisters van tor-
nar al pati del palau. Així que van arribar a 
l’àmplia entrada, l’Iris  i les cinc amigues van 
veure uns patges que sortien corrent pel gran 
portal del palau seguint en Lleonard, el camar-
lenc de la cort. El grup va tornar poc després i 
es va dirigir amb presses cap al SALÓ de les 
AUDIÈNCIES. En Lleonard estava tan capfi-
cat en els seus pensaments que no es va adonar 
de la presència de l’Iris i les seves amigues. La 
princesa sabia de sobres que al camarlenc no li 
agradaven gens els imprevistos, i només un fet 
inesperat el podia haver destarotat 
d’aquella manera.
La princesa, seguida de les Tea Sisters, es va 
acostar a en Lleonard i li va preguntar, encurio-
sida:
—Què passa, Lleonard?
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El camarlenc es va sobresaltar i, després de fer-li 
una petita inclinació, es va apressar a respondre:
—Disculpeu-me, altesa reial; i vosaltres també, 
gentils damisel·les, no us havia vist...
—No et preocupis,  per això —el va 
tranquil·litzar l’Iris amb dolcesa—. Però, digue’m: 
quin és el motiu d’aquest re-
bombori?
—Un imprevist de què m’he 
hagut d’ocupar amb la màxi-
ma urgència, altesa —va res-
pondre cargolant les puntes 
dels seus bigotis de manillar, 
com feia sempre que estava 
una mica nerviós—. La ronda 
nocturna ha trobat un cava-
ller ferit a l’altre costat de la 

barrera coral.lina del nord.
—Un cavaller ferit?! —va re-
petir l’Iris, preocupada.
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—Oh, no us volia alarmar amb les meves parau-
les, princesa... —es va afanyar a puntualitzar en 
Lleonard—. Quan l’han trobat estava des-
maiat, però ja s’ha refet i assegura que es troba 
bé, fins i tot ha demanat una audiència amb el 
vostre pare, sa majestat el rei.
En Lleonard va fer una altra inclinació respec-
tuosa i se’n va acomiadar per anar a informar el 
rei Edmon de la petició del nouvingut. L’Iris i 
les Tea Sisters es van fer unes mirades encuriosi-
des: era imprescindible esbrinar més coses 
d’aquell misteriós cavaller! 
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