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HA ARRIBAT L’ALBA D’UN NOU DIA: 
LES PRINCESES ESTAN A PUNT PER AL COMBAT! 

TEA STILTON

Decidida i valenta, és l’enviada especial 

de L’Eco del Rosegador. També és au-

tora de � ibres infan� ls de molt d’èxit.

Sibil·la és el tercer � ibre de la trilogia 

fantasy Princeses de l’Alba, que ens 

retorna al Gran Regne, que ja va pro-

tagonitzar una nissaga de gran èxit: 

Princeses del Regne de la Fantasia. 

Ha passat el temps i ara ens trobem 

en un món en què el Mal ha pres el 

control. La Nives, la Diamant, la Iara, 

la Kalea i la Samah són un record 

� unyà, però hi ha unes altres noies 

disposades a reco� ir la seva herència: 

les Princeses de l’Alba...

Al Regne de les Ombres, les Princeses de l’Alba 

són víc� mes d’un sor� legi terrible

que les enfronta les unes amb les altres.

El vincle que les uneix sembla trencat per 

sempre i els seus camins se separen just

quan estan a punt de � iurar el combat defi ni� u.

Qui impedirà que triomfi n els malvats plans del 

Senyor de la Discòrdia?

Soles a l’interior de l’obscura re-

sidència de l’Ivarr, les Princeses 

de l’Alba no són conscients que un 

sortilegi terrible s’obre pas en els 

seus cors. Només la Sibil·la sembla 

adonar-se que les picabaralles, cada 

cop més freqüents, tenen un origen 

misteriós..., però les altres no li fan 

cas i al f inal triomfa la discòrdia.

Les sis noies decideixen separar-se 

i, d’aquesta manera, perden l’únic 

avantatge que tenien sobre el Senyor 

de la Discòrdia: la seva unió!  

Quan surten del Regne de les Om-

bres i del seu inf lux malèfic, com-

prenen l’error que han comès, però... 

ja és massa tard! 

Soles, sense saber com retrobar les 

companyes, hauran d’afrontar ob-

stacles inesperats i perillosos. Però 

ni en l’hora més fosca no perdran 

mai l’esperança.
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Al Laberint 
dels Malsons

ixí que va travessar la Porta de les Tenebres, 
l’Argíria va ser envestida per un vòrtex fosc on 
ressonava la rialla tètrica de l’Ivarr, que sembla-

va l’udol del vent durant una tempesta.
Empesa per aquella força invisible, la Guardiana del 

Gran Regne tenia la sensació que es precipitava inexora-
blement cap avall.

Paisatges espectrals, deserts infinits i cels que uns ful-
gors sobtats fendien passaven rabents al seu voltant, com 
un calidoscopi sinistre.

Va tancar els ulls fins que va notar que el vòrtex es 
calmava.

Quan els va tornar a obrir, després d’acostumar-se 
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a la penombra, l’Argíria va mirar al seu voltant amb  
cautela.

Es trobava en una terrassa que donava a un immens 
laberint de passadissos i escalinates.

Les escales d’esglaons negres i brillants com l’obsidia-
na semblaven infinites i estaven disposades de manera 
que creaven una arquitectura irreal: hi havia escales 
obliqües, escales capgirades, escales en angles estrambò-
tics que arribaven a uns replans suspesos d’on sorgien 
unes altres escales i unes altres i unes altres...

Després d’un moment de dubte, la Guardiana va 
baixar uns esglaons i a continuació va pujar per una es-
cala fins a arribar a una balconada des d’on no es veia al-
tra cosa que... escales.

Va provar de tornar sobre els seus passos.
Aquesta vegada va girar en direcció contrària, i des-

prés d’ascendir un seguit d’esglaons amb molt de pen-
dent, va embocar una altra escala i va passar per sota 
d’un imponent arc de pedra, fins a un porxo envoltat de 
columnes amb capitells torts. L’Argíria el va recórrer 
fins al fons, apressant el pas, impacient, fins que es va 
trobar novament al punt de partida.

—Ja m’ho imaginava —va dir, sospirant, en observar 
un arc idèntic al que havia travessat poc abans. Potser 
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era el mateix, però no n’estava segura. Aquelles escales 
infinites estaven construïdes l’una damunt de l’altra, per 
desorientar qualsevol que s’hi endinsés.

L’Argíria va fer el cor fort i va provar un altre recorre-
gut, sense resultat: semblava que tots els camins la retor-
naven al lloc d’on havia sortit.

—Potser des de les altures podré veure una via de 
sortida —es va dir.

La Guardiana va recórrer a les seves habilitats màgiques 
de metamòrfica per adoptar l’aspecte d’un falcó i elevar-se 
per damunt del laberint, però... no va succeir res.

L’Argíria es va observar les mans. Només els seus dits, 
llargs i nivis, s’havien transformat en urpes esmolades, 
però la metamorfosi no s’havia completat. I al cap d’uns 
instants les seves mans també van tornar a ser com abans.

—Aquí la meva màgia no es pot manifestar del tot. Ja 
m’ho temia —va pensar en veu alta—. Per tant és veri-
tat: la Porta de les Tenebres m’ha conduït a un dels llocs 
més foscos i remots del món conegut...

De sobte, una veu que coneixia prou bé la va desen-
cantar dels seus pensaments:

—Et veig tristoia, Argíria: que no t’agrada l’ambient 
del Laberint dels Malsons?

La rialla de l’Ivarr va sonar encara més sinistra, am-
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plificada per l’eco d’aquell laberint d’escales, i la Guar-
diana no localitzava d’on provenia: semblava que fos 
pertot arreu.

—Dona la cara, Ivarr! On t’amagues? —el va desafiar 
alçant la mirada.

Però al seu voltant havia tornat a caure el silenci.
—Et penses que has vençut però t’equivoques —va 

prosseguir l’Argíria en veu més baixa—. En-
cara no.

A l  L a b e r i n t  d e l s  M a l s o n s
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En la seva última topada, el Senyor de la Discòrdia 
s’havia apoderat dels Cinc Segells de les Princeses de 
l’Alba.

Estava convençut que els havia robat els objectes in-
dispensables per portar a terme la Profecia de la Corona 
de Llum. Creia ferventment que tenia a les mans el sal-
conduit que li permetria aconseguir l’immens poder de 
la corona..., però la Porta de les Tenebres s’havia tancat 
darrere seu abans que es revelés el secret de la profecia. 
El Senyor de la Discòrdia no sabia que els segells eren 
inútils sense el Cor del Gran Regne, la pedra preciosa 
que encara custodiaven les Princeses de l’Alba.

—Qui podrà impedir la meva victòria, eh? Tu, pot-
ser?! —va exclamar l’Ivarr, que ho ignorava—. No en 
sortiràs mai, d’aquest laberint, prou que ho saps! Et per-
donaré la vida si m’ajudes a bolcar el poder de la Corona 
a favor meu. Pensa-t’ho, és una oferta molt generosa...

L’Argíria no va respondre: aquell lloc impregnat de 
màgia obscura li havia debilitat els poders, però no el 
cor. Va deixar d’examinar les escales infinites i els passa-
dissos que tenia al voltant, va tancar els ulls i es va que-
dar immòbil, amb els sentits alerta, a la recerca d’un in-
dici, per petit que fos, que delatés la posició del seu 
adversari... fins que, de sobte, el va sentir clarament.

A l  L a b e r i n t  d e l s  M a l s o n s
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Un fregadís a la seva dreta la va fer girar d’una revola-
da i llavors, per un moment, els seus ulls es van encreuar 
amb els de l’Ivarr, i un llampec d’estupor es va reflectir 
en la seva mirada glacial. Però va ser cosa d’un instant 
perquè, de seguida, un somriure maligne va corbar els 
llavis del mag.

—Resigna’t, Argíria: és inútil. Aquí no em podràs vèncer.
Sense fer cas d’aquelles paraules, la Guardiana va 

avançar cap a ell, decidida. Va arribar a la balconada on es 
trobava, i després el va seguir per un llarguíssim passadís 
de pedra: totes les parets semblaven iguals. La Guardiana 
tenia la sensació que estava immòbil tot i els seus esforços, 
com en un malson. Però no es va distreure.

Sentia les passes feixugues de l’Ivarr davant seu: no 
era lluny, encara se’n podia sortir. Mentre avançava deci-
dida, va veure com la vora d’una capa de color de sutge 
desapareixia a l’altre costat d’una arcada. La Guardiana 
la va travessar, disposada a enfrontar-se al seu enemic, 
però, unes quantes passes més enllà, es va quedar immò-
bil, bloquejada, contemplant l’espai buit que tenia al da-
vant: l’Ivarr havia desaparegut sense deixar cap rastre, 
com si s’hagués dissolt en l’aire.

L’Argíria es va trobar en una gran estança circular 
amb un sostre de volta altíssim. Al voltant del perímetre 
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de l’estança se succeïen un seguit de portes idèntiques, 
l’una al costat de l’altra.

De sobte, una veu impregnada de perfídia va tornar  
a sonar darrere seu.

—T’ho torno a dir, Argíria: és inútil. El Laberint dels 
Malsons no té sortida. No pas per a tu.

La Guardiana es va girar: davant seu, a l’altre costat 
de l’estança, el Senyor de la Discòrdia la contemplava 
amb una mirada gèlida i fatxenda.

En aquell lloc que governaven unes forces que li eren 
adverses, l’Argíria se sentia cada vegada més dèbil: havia 
de reaccionar, i de pressa.

—Tot el laberint és obra de la màgia fosca més arcana 
i potent: només els seus sequaços més fidels poden uti-
litzar plenament els seus poders aquí dins —va afegir el 
seu adversari, mofant-se’n—. Ja te’n deus haver adonat 
quan has provat de transformar-te... sense èxit!

L’Ivarr va estudiar la reacció que havien provocat les 
seves paraules com un animal de presa que avalua la fe-
blesa de la seva víctima, a l’espera d’assestar l’atac final.

Però la Guardiana sentia que conservava els seus po-
ders. Encara que estiguessin fràgils i afeblits, no havien 
desaparegut del tot.

Amb el rostre impassible, es va esforçar per no dela-
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tar els seus pensaments 
mentre invocava totes 
les energies màgiques 
que li quedaven.

Abans que l’Ivarr se 
n’adonés, un feix de llum 
platejada va travessar 
l’estan ça i el va colpir, 
veloç com una fletxa. 
Ell va recular amb els 
ulls esbatanats per la 
sorpresa.

—Però... què...?
Uns filaments plate-

jats molt fins es van en-
tortolligar al seu voltant, com serps, i després van desa-
parèixer en un núvol de llum.

—T’he llançat un encanteri de lligament, Ivarr. He 
esgotat tota la meva energia, però ara estàs indissoluble-
ment lligat a mi! Si m’ataques, t’atacaràs a tu mateix 
amb la mateixa força —li va dir l’Argíria, amb un aire 
innocent—. Si jo no puc sortir d’aquí, tu tampoc!
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