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Nota

Si has llegit algun Tria la teva aventura, ja sabràs de què va la 
cosa. Aquest no és un llibre convencional per a llegir del principi 
al final. Comença per la primera pàgina i, quan hagis de prendre 
la primera decisió, vés a la pàgina indicada. I acabada l’aventura, 

torna a començar per a llegir una nova història.
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Un bon dia de primavera te’n vas al bosc a buscar espàrrecs. A la 
tele han dit que la temporada és bona, que les últimes pluges hi 
han ajudat molt, i la veritat és que la pineda fa molt de goig, amb 
tanta verdor i els reientincs piulant de fons.

Mentre vas seguint el camí sense apartar la vista dels marges, 
t’adones que has arribat a un punt de la ruta per on no havies 
passat mai. Uns metres més enllà veus una cova i t’hi acostes per 
llegir el cartell de l’entrada: “Mina de carbó iV (1895-1912). Terreny 
inesTable. És prohibiT d’accedir a les galeries”.

Tot i l’advertiment del rètol, el túnel es veu en bon estat, fora 
de quatre bardisses. Podria estar bé treure-hi el cap.

Si decideixes entrar a la mina, passa a la pàgina 5.
Si decideixes no entrar-hi, passa a la pàgina 24.
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Avances amb pas ferm cap a la gola del llop. Quan ja has caminat 
un tros, t’adones que no portes cap llanterna. El mòbil no et fun-
ciona. A les palpentes, proves de girar cua i no trigues a veure 
claror a la llunyania. Quan surts, però, ja no ets al bosc, sinó en 
un passadís amb les parets de pedra. Continues uns passos més, 
fins que ets davant d’una gran portalada. Pot ser que hagis sortit 
de dins d’una muralla?

Davant teu s’obre una gran avinguda amb edificis a banda 
i banda, tots de pedra. Tenen un aire medieval, amb els seus 
porticons de fusta a les finestres. De sobte, et passa pel costat 
un carro tirat per cavalls a tota velocitat. Enmig de la confusió 
per la desorientació, sense saber on has anat a parar, localitzes 
un local al mateix carrer que sembla una taverna, i decideixes 
entrar-hi i  preguntar.

El bar és pràcticament buit i no hi ha ningú darrere la barra. 
Només està ocupada una taula, quatre joves la fan petar. Com 
que et veuen palplantat a l’entrada amb cara d’estaquirot, et 
conviden a seure amb ells al banc de fusta.

—Tu no deus ser d’aquí, oi? —et pregunten.
—Doncs... —dubtes un instant—. Doncs no. On sóc, si es pot 

saber?
—Això és el Regne d’Atlanta, ni més ni menys! Et diria que som 

un país collonut, però precisament ara estem passant una època 
molt dolenta.

—Acaben de desterrar el rei —afegeix un altre—. Però ens n’han 
col·locat un de nou que és encara més dèspota que l’anterior.

—Ens ha apujat els impostos i ha establert un toc de queda 
molt estricte.

—Escolta’m —deixa la gerra de cervesa i et mira amb interès—, 
fas cara de tenir pesquis i m’agradaria fer-te una proposta, si els 
companys hi estan d’acord.

Te’l mires mentre t’augmenta la curiositat.

Continua a la pàgina següent.
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—Estem preparant un pla per derrocar-lo, el rei aquest. Tots 
viurem millor sense tirans pel mig. No t’animaries pas a do-
nar-nos un cop de mà?

Si bé no coneixes aquesta gent, no es té cada dia la possibilitat 
de participar en una revolució.

Si acceptes d’ajudar a derrocar el rei d’Atlanta,
passa a la pàgina 7.

Si rebutges la proposta, passa a la pàgina 21.
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Els ocupants de la taula estan encantats amb la teva decisió i es 
presenten formalment. Són un aprenent de sabater, dos page-
sos i una filadora. T’expliquen que el seu dia a dia és molt mise-
rable i que tenen pocs recursos, però que gràcies als seus con-
tactes podran portar a la pràctica un complot que fa hores que 
dissenyen.

—Primer de tot —intervé la filadora— ens hem d’assegurar que 
vals per a aquesta feina. Et deixarem participar només si resols 
correctament l’enigma que et plantejarem.

L’enunciat diu així: «Tinc quatre cartes cap per avall sobre la 
taula, una de cada pal, i sé tres coses. Primera: l’as de cors és just 
a la dreta de l’as de diamants. Segona: l’as de trèvols és la carta 
de més a l’esquerra. I tercera: l’as de diamants no és la segona 
carta començant per l’esquerra. Tenint això en compte, on és 
l’as de piques?».

Si tries la posició A, passa a la pàgina 8.
Si tries la posició B, passa a la pàgina 9.

Si tries la posició C, passa a la pàgina 10.
Si tries la posició D, passa a la pàgina 11.
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—No és aquesta, la resposta —diu la filadora, decebuda—. Em 
temo que no et podem acceptar.

Entomes la derrota amb frustració, ja t’havies fet il·lusions. A 
la taula et demanen que et quedis a xerrar amb ells, però pre-
fereixes no molestar i surts a fora. Ja que has arribat a Atlanta, 
faràs un tomb per aquesta ciutat que sembla ancorada a l’Edat 
Mitjana.

A la plaça hi ha mercat i l’ambient és frenètic i desordenat. 
Un sac de blat per aquí, una gallina per allà, dos que discuteixen 
sobre el preu d’una llonganissa. Amb tot, se t’ha obert la gana. 
Ara ets en un altre carrer i et crida l’atenció un forn de pa d’on 
en surt una olor deliciosa. Podries matar-hi el cuc o bé entrar a 
la impremta de davant, on s’edita la Gaseta d’Atlanta, segons el 
cartell de la porta.

Si entres al forn de pa, passa a la pàgina 19.
Si entres a la impremta, passa a la pàgina 20.
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Els companys et donen l’enhorabona: has resolt l’enigma cor-
rectament, perquè la posició de les cartes era, d’esquerra a dre-
ta: l’as de trèvols, el de piques, el de diamants i el de cors.

Ara que ha quedat demostrada la teva habilitat, t’expliquen el 
que tenen pensat:

—Aquesta tarda han organitzat una desfilada per presentar 
el nou rei a la població —diu l’aprenent de sabater—. Es preveu 
que l’assistència serà multitudinària, i és l’oportunitat que volem 
aprofitar.

—Un moment, un moment —el talles—. Ho voleu fer aquesta 
mateixa tarda?

—Exactament —afegeix un dels pagesos—. Un company ferrer 
ha preparat una bomba, i la farem esclatar en un lloc segur, a 
prop de la gentada.

—Sí, però calma, que no volem ferir a ningú. La intenció és 
provocar el caos entre el públic per acostar-nos a la carrossa 
del rei i segrestar-lo.

—I l’enviarem fora d’Atlanta d’una bona cossa!
Hi afegeixen que cal que triïs la tasca que faràs. Te n’han re-

servat dues de molta responsabilitat.

Si t’encarregues de detonar la bomba, passa a la pàgina 12.
Si t’encarregues de segrestar el rei, passa a la pàgina 15.
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Tot és a punt per a la desfilada. Una munió de gent es concentra 
a banda i banda del carrer. T’has barrejat entre el públic, seguint 
les indicacions dels companys. Fa una estona has deixat la bom-
ba al terrat de la casa que tens just al darrere, i aguantes la llarga 
metxa amb una mà i, amb l’altra, discretament, un llumí.

La carrossa reial s’acosta entre visques i aplaudiments. Al mo-
ment indicat, encens la metxa i t’apartes uns metres. Se sent 
una forta explosió i la multitud comença a córrer esperitada, 
presa del pànic. Tu has perdut de vista la carrossa i els altres 
companys: la gentada t’impedeix de veure res i t’arrossega car-
rers enllà. Algú t’empeny, caus a terra, et trepitgen sense mira-
ments, rodoles, et protegeixes la cara amb els braços.

Passada l’estampida t’incorpores. Una gallina et mira i cloque-
ja. Proves de situar-te, però no saps on ets. Enfiles carrer amunt 
fins que arribes a una plaça. Davant teu s’aixeca un edifici ma-
jestuós que només pot ser el palau reial.

Si entres al palau, passa a la pàgina 13.
Si proves de desfer el camí, passa a la pàgina 14.
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Localitzes una porta lateral, discreta, que no està vigilada per 
cap guàrdia, i passes cap a dins. De sobte, fas un mal gest i caus 
daltabaix de la passera. Amb les presses no t’has adonat que el 
palau està protegit per un fossat ple d’aigua, i hi has caigut de 
ple. Notes una presència darrere teu. Et gires. És un cocodril, 
que se t’acosta amb la boca oberta.

Fi
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Recules per on has vingut i recorres uns quants carrers. Són 
estrets, sinuosos, bruts. Veus unes quantes rates que campen 
lliurement atretes per la fetor d’una ciutat sense clavegueres 
ni servei de neteja. Finalment reconeixes l’avinguda per on has 
entrat al regne i la taverna on has conegut els companys. Te’ls 
trobes allà, amb un somriure d’orella a orella, i brindant.

—Mi-te’l, ja ha arribat l’artista! —et diu l’afiladora—. Gràcies a tu 
el pla ha estat un èxit! El rei ja és camí de l’estranger.

El grup es desfà en crits d’alegria. Ara bé, et balla un dubte pel 
cap que no et pots resistir de plantejar:

—I ara qui governarà?
—Bona pregunta!

Fi
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T’has col·locat estratègicament entre el públic, que espera amb 
impaciència l’arribada del nou monarca. Ja veus la carrossa que 
s’acosta, avança molt lentament. Arriba el moment: se sent l’ex-
plosió, la senyal perquè passis a l’acció. La guàrdia reial es dis-
persa per localitzar la font del soroll. Amb dos rebels més, cor-
res fins a arribar al rei, li entafores un sac al cap i us l’endueu 
a pes. El carregueu en una tartana que us espera al carreró i 
sortiu disparats fora de les muralles.

El segrestat, amb el sac que no el deixa veure res, està alterat 
i va proferint insults mentre intenta alliberar-se, sense èxit. Tu 
te’l mires i et preguntes on coi t’has ficat.

La tartana, que continua a tota velocitat, agafa un revolt. El 
vehicle se sacseja amunt i avall: el conductor n’ha perdut el con-
trol i els cavalls han embogit. La velocitat augmenta al mateix 
temps que la teva por.

Si saltes del carruatge en marxa, passa a la pàgina 16.
Si agafes tu les regnes, passa a la pàgina 17.

Si decideixes no fer res i esperar, passa a la pàgina 18.
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Et deixes caure de la tartana sense esperar ni un segon més. 
Rodoles pel camí de terra fins que t’atures en un marge. Sembla 
que no t’has fet res, només quatre rascades. A banda i banda 
veus camps i algun arbre aïllat. T’aixeques i abans de poder triar 
cap on tires, veus en la llunyania un home a cavall.

—Bon dia, jove. Sóc el rei d’Atlanta, per servir-vos.
És evident que el que parla no és pas l’home que acabeu de 

segrestar.
—El rei legítim, vull dir —continua—. El que hi ha ara m’ha robat 

el tron, el molt pelacanyes.
Recordes el que t’han explicat a la taverna i dedueixes que el 

que tens a davant és el rei anterior, el desterrat. Però sembla 
que no està al cas dels últims esdeveniments i el poses al cor-
rent. També deixes clara la teva contribució en el complot de la 
desfilada.

El monarca t’ho agraeix i et fa pujar amb ell al cavall per tornar 
a la ciutat. Així és com aprofita el buit de poder per recuperar el 
tron i et fa conseller reial en reconeixement als serveis prestats.

Fi
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No has dut mai cap carro, però la situació t’empeny a aquesta 
acció desesperada. Fas fora el conductor d’una empenta, agafes 
les regnes i tibes fort: és el que has vist fer a les pel·lícules. Els 
cavalls continuen desbocats. Us acosteu a un penya-segat. Xis-
cleu. Penses que hauria estat millor ser monàrquic.

Fi
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Tanques els ulls i et prepares pel pitjor. Resulta, però, que el 
conductor aconsegueix dominar els cavalls i el trajecte pot con-
tinuar amb normalitat.

Al cap d’una estona arribeu a la destinació: una casa abando-
nada enmig del no-res. Et fan baixar amb el rei i t’indiquen que 
us espereu, que un altre grup us passarà a buscar per a la se-
güent fase del pla. La tartana se’n torna i us quedeu sols, el mo-
narca i tu. Us asseieu dins de les quatre parets i resteu a l’aguait.

Han passat tres mesos des que vau arribar a la casa. Durant 
aquest temps heu subsistit amb quatre plantes silvestres del 
voltant i alguna llebre despistada que heu mort d’una pedrada. 
El rei cada dia està més insuportable, xiscla de nit, i tu comences 
a fer-te a la idea que t’han ben ensarronat, i que no us vindrà a 
recollir pas ningú.

Fi
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La veritat és que els pastissos de l’aparador fan patxoca i no vols 
deixar passar l’oportunitat de tastar els dolços locals. Un cop a 
dins no ve ningú a rebre’t.

—A Maria!
—Bon dia, jove! —la mestressa surt amb el davantal posat i fre-

gant-se les mans amb un drap—. M’heu enxampat fent el pa de 
la tarda! Què hi posarem?

Et mires el taulell i no saps pas què triar perquè tot et fa el 
pes.

—Que podria tastar la coca de crema? —se t’acut de preguntar.
—Oh, i tant que sí! Passeu, passeu al darrere que us pararé una 

taula perquè estigueu més bé.
Seus a la cadira que t’ofereix la mestressa i t’adones que té uns 

agafadors estranys als braços i a les potes. La flequera els tanca 
de sobte i quedes lligat pels canells i pels turmells.

—Es pot saber què és això, senyora? —exclames.
—No volíeu tastar la coca? Ja la tastareu, ja! Tot el rebost, tas-

tareu! Un dia que tinc clients no el puc deixar passar!
Prens la mestressa per boja però ja la veus arribar amb la safa-

ta de la coca i el ganivet. Et fa obrir la boca mentre t’hi entafora 
els talls i te’ls fa empassar. Et fa menjar tres coques diferents: 
de crema, de pinyons i de llardons. Comences a estar tip, tot 
i que el menú degustació no s’ha acabat ni de bon tros. Aboca 
una saca de galetes sobre la taula. I després una ensaïmada ben 
grossa. Torró d’avellanes. Neules. De tant en tant, mentre et veu 
patir, deixa anar un «Què, és bo, eh?» seguit d’una llarga rialla. 
Encara queda el mató amb mel. I la crema de Sant Josep. I uns 
crostons ressecs. Un rot. Nyam.

Fi
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Dins del local un operari feineja amb els tipus mòbils davant de 
la premsa. Un pot de tinta vessat taca una pila de fulls en blanc. 
Un grupet parla en veu baixa al voltant d’una taula. T’hi acostes 
per saludar-los. Són redactors de la gaseta i estan neguitosos, 
han sentit rumors que es prepara un complot contra el nou rei 
d’Atlanta. No et pots estar de fer un comentari, com qui no vol 
la cosa:

—Ui, si són uns paios de la taverna, els que ho porten! Hi acabo 
de parlar.

Els escrivents et miren, esglaiats. Et pregunten si fas broma. 
Els contestes que no, que és veritat, que t’han ofert de partici-
par-hi i tot. Els redactors s’alteren, comencen a córrer amunt i 
avall, diuen que han d’avisar les autoritats. I així ho fan: al cap 
d’uns minuts, la guàrdia reial arresta els conspiradors, encara 
mandrejant a la taverna, i tu et converteixes en el delator boca-
moll del regne. T’has guanyat una bona fama.

Fi
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No ho veus clar, potser t’estan prenent el pèl. T’excuses educa-
dament i els deixes bevent cervesa. Surts al carrer. Ara no cir-
cula gaire gent. Com que tens set, t’arribes a una font per beure 
una mica d’aigua. Mentre estàs distret, se t’acosta una patrulla, 
els soldats colgats sota l’armadura.

—A vós no us tinc vist per aquí —comença un—. M’ensenyeu la 
credencial, si us plau?

És evident que no en tens cap, de credencial, o si més no, no 
pas cap que et pugui servir en aquest curiós regne.

Si els dius que no en tens, passa a la pàgina 22.
Si t’escapes corrents, passa a la pàgina 23.
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Et lliguen les mans i t’escorten fins a les dependències policials 
del palau reial per comprovar la teva identitat. Mentre et dis-
treus mirant les teranyines del sostre, assegut en un banc, entra 
a l’estança el rei d’Atlanta, a qui veus molt engrescat.

—M’han dit que han trobat un foraster, ets tu?
Assenteixes.
—M’encanten els forasters! Per què no et quedes a sopar? Diré 

als meus homes que facin els ulls grossos. 
No tens més remei que acceptar la invitació del rei. Al cap 

d’una estona ja esteu asseguts a la gran taula del saló dels àpats. 
Us serveixen els primers i el monarca et dóna conversa.

—Aquests últims dies han estat molt frenètics. He desterrat 
l’antic rei, ho sabies?

Fas que sí amb el cap.
—I sabies també que l’antic rei era el meu marit?

Passa a la pàgina 32.
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Arrenques a córrer com un esperitat sense mirar enrere. Pas-
ses per uns quants carrers, gires primer a la dreta, després a 
l’esquerra, una altra vegada a la dreta i finalment arribes a una 
gran plaça. Sembla que els has despistat, però te’n vols assegu-
rar. Veus el majestuós edifici que tens a davant, deu ser el palau 
reial. És el lloc perfecte per amagar-s’hi, no se’ls acudiria mai 
buscar-t’hi a dins.

Passa a la pàgina 13.
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Reprens la caminada per un corriol que s’endinsa més en el bosc. 
Estàs de sort, perquè trobes força espàrrecs pel camí. Mentre 
t’ajups per collir-ne un, notes una presència al teu costat. És un 
cavall que s’ha aturat a menjar herba. I a dalt hi va un home ves-
tit d’una manera estranya, d’estil antic però ostentós, amb capa i 
espasa, talment com si hagués sortit d’una fira medieval. Ara, no 
recordes que se’n celebri cap, per aquí a prop.

—Bon dia tingueu, jove —comença.
Li tornes la salutació.
—M’aniria molt bé la vostra ajuda, si sou tan amable.
—Què hi ha? —repliques.
—Sóc el rei legítim d’Atlanta i vull recuperar el tron.
—Atlanta? No l’he sentit mai, aquest nom.
—No m’estranya. És un regne que els del vostre món no co-

neixeu. M’han desterrat injustament i ara els pobres ciutadans 
han de suportar el despotisme del meu successor. Us prego que 
em doneu un cop de mà i que m’acompanyeu. Si tot va bé us 
recompensaré.

Si ajudes el rei legítim d’Atlanta, passa a la pàgina 25.
Si no l’ajudes, passa a la pàgina 26.
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Puges al cavall amb el monarca i comenceu a galopar. Et dóna 
més detalls de la situació:

—Sabeu? El més curiós d’aquest episodi és que qui m’ha pres el 
poder ha estat el meu home.

Ves, no comptaves pas que hi hagués un embolic matrimonial 
pel mig.

—És una traïció com una casa de pagès, però ho podria haver 
vist venir —continua—. No li agrada ser a la segona fila.

Troteu cap a l’interior de la mina abandonada que has vist 
abans. T’explica que esteu a punt d’arribar al regne; no obstant 
això, primer cal decidir on anar exactament. El rei té pensats 
uns quants plans i et deixa triar a tu la destinació. T’allarga un 
mapa perquè et situïs.

Si aneu al bosc embruixat, passa a la pàgina 27.
Si aneu a la cabana del bard, passa a la pàgina 34.

Si aneu a la capital del regne, passa a la pàgina 38.



26

«Aquest no està bé del terrat», penses, i t’escapes tot assegu-
rant-te que no et vingui al darrere.

Arribes a casa amb un bon manat d’espàrrecs i poses la paella 
al foc. Agafes dos ous de la nevera. Te’n surt una truita ben bufo-
na de quilòmetre zero. Als teus seguidors els agradarà molt: un 
clic i ja és a l’Instagram. Et quedes una estona mirant la pantalla 
del mòbil per veure com van pujant els likes.

Fi
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Heu canviat un bosc per un altre. Aquest on sou ara és més fron-
dós, més ombrívol, els raigs del sol amb prou feines travessen 
les denses capçades dels arbres. El terra està enfangat i la hu-
mitat és molt alta. No se senten ocells. Només el trot del cavall 
trenca el silenci.

Us atureu davant d’unes barraques atrotinades fetes amb fus-
ta podrida. El rei es fa sentir amb un crit i us ve a rebre una se-
nyora amb una berruga més grossa que el nas.

—Venerable bruixa superiora —diu el rei—, necessitaríem un 
beuratge dels vostres.

—Mecàsum dena, què has fet aquesta vegada, trapella? —ho 
acompanya d’un somriure murri—. Passeu i m’ho expliqueu, va.

Seguiu la bruixa cap a l’interior d’una de les barraques i bai-
xeu una escala de caragol fins a una cripta tan llòbrega que et fa 
venir calfreds. El sostre és molt alt i les parets estan plenes de 
flascons lluents. Com una biblioteca, però amb pocions en lloc 
de llibres.

—I me deies que vols una mandanga per fotre fora l’imbècil 
que tens per marit, oi?

—Sí senyora —confirma el rei. 
—Aveiam, deixa-me pensar... —es mira detingudament el pres-

tatge del davant—. Doncs n’hi ha dugues que poden ‘nar bé... 
Aquesta és una metzina molt forta que el deixarà més tiesso que 
una mòmia. O, si voleu, tinc aquesta altra, que fa perdre el sen-
deri.

—Tu què me’n dius? —et pregunta el rei.

Si tries la poció de verí, passa a la pàgina 28.
Si tries la poció que fa tornar boig, passa a la pàgina 33.
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Us acomiadeu de la bruixa superiora, no sense que us repeteixi 
mil vegades que aneu amb molt de compte, que la poció que heu 
triat és molt perillosa. El rei li agraeix el favor i li diu que no pa-
teixi. Altra vegada dalt del cavall, galopant pel bosc, t’interesses 
per la relació tan familiar que has detectat entre la fetillera i el 
monarca.

—Sí, ens coneixem de fa temps. M’ha tret les castanyes del foc 
moltes vegades. Les pocions són molt útils per governar...

Deixeu enrere arbres i camps de conreu i travesseu les mu-
ralles de la capital d’Atlanta. És una ciutat on dominen les cons-
truccions de pedra, amb brutícia pertot arreu. El cavall s’atura.

—Ja hem arribat. Aquí davant tenim el palau reial. Ara hem de 
veure per on entrem i com li fem prendre la poció.

Si entres per la cambra de bany, passa a la pàgina 29.
Si entres per la cuina, passa a la pàgina 30.
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La cambra de bany queda al segon pis. El rei diu que ja hi puja ell, 
que s’ho coneix millor i, a més, té nocions d’escalada. Et quedes 
a fora esperant, doncs.

Passa mitja hora llarga i no has tornat a veure el rei des que 
s’ha colat per la finestra. T’inquietes. I si l’han descobert? Deci-
deixes que tu també t’enfilaràs i trauràs el cap per comprovar 
que tot rutlli. No sense treballs, aconsegueixes grimpar fins a la 
finestra. El que veus t’agafa per sorpresa. A terra, un gran bassal 
d’aigua i sabó. Una esponja en un racó. I sa majestat el rei legítim 
a la banyera reconciliant-se amb el marit entre esquitxos. Sem-
bla que ja no et necessiten.
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La finestra de la cuina queda a la planta baixa, és fàcil accedir-hi. 
Arribes a l’ampit amb una encamellada, però a l’hora de baixar 
no poses bé els peus i tires per terra les cassoles, els plats i tot 
el que hi ha al moble immediatament a sota de la finestra. Rene-
gues. El terrabastall ha fet venir el cuiner, que et mira enfuris-
mat des de la porta.

—Lladres! Lladres! Aviseu els guàrdies!
T’han fet seure en un banc del passadís, on t’esperes en silenci. 

Veus passar un home ben vestit escortat per dos individus amb 
armadura. Porta corona, és el rei. S’atura i et mira encuriosit.

—Tu ets el bandit que ha entrat a robar?
—No, és que m’he perdut —menteixes.
—Sí, no fas cara de ser d’aquí —diu el rei—. D’on ets?
—De fora d’Atlanta, senyor.
Se li il·luminen els ulls, fa un saltiró i pica de mans.
—Ah, un foraster! Sempre n’havia volgut conèixer un! Au, va, 

queda’t a sopar i m’expliques històries del teu país! Hi teniu coca 
de llardons, també? M’encanta la coca de llardons!

El tens a un pam de la cara suplicant-te i no t’hi pots resistir. 
Al cap d’una estona estàs assegut al saló noble amb el monarca 
a l’altre costat de la taula. Els criats us serveixen l’escudella amb 
una pilota gegant al mig. El plat fumeja.

—Bon profit —diu el rei abans d’atacar la menja.
—Bon profit, majestat.
—Oh, no cal que siguis tan formal. Diga’m Josep Maria.
Tot d’una recordes el pla. Encara duus la poció a la butxaca. 

Aquesta és l’oportunitat perfecta.

Si treus el flascó i el deixes sobre la taula, passa a la pàgina 31.
Si ho deixes córrer i continues el sopar, passa a la pàgina 32.
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Al rei no li passa desapercebut el recipient.
—Què és això?
—És una salsa típica del meu país —improvises.
—Ves per on! Que la podria tastar?
T’aixeques de taula i l’hi vesses sobre la pilota.
—I tu, que no te’n poses?
—Ara no em ve de gust —t’excuses.
—Això no pot pas ser. Tots els convidats mengen el mateix que 

el rei, en aquesta casa. No em faràs aquesta descortesia, oi que 
no?

Notes que el guàrdia et vigila des de la porta. El rei se’t podria 
ofendre en qualsevol moment. Et cauen unes gotes de suor del 
front. Te n’has de posar.

—Ara sí, bon profit!
—Bo... bon profit! —murmures mentre t’acostes la cullera tre-

molosa a la boca. 
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El menú d’aquest vespre és una delícia i l’assaboreixes bé. De 
segon, et llepes els dits amb el cabrit farcit de bolets. Just quan 
estàs a punt de dir-li al rei com n’és de bo, el sopar, algú treu el 
cap per la finestra. És el rei legítim, i el que veu no li agrada gens. 
Entra al menjador d’una revolada.

—Em fas el salt amb un foraster, Josep Maria?
—Qualsevol foraster és millor que tu, miserable llefiscós! I aquí 

no hi pots estar, t’he desterrat! Faré que t’arrestin!
—Abans m’hauràs de matar, Josep Maria!
—Doncs que així sigui!
Els monarques desembeinen les espases amb els ulls sortits 

de les òrbites i es disposen a començar un duel a ultrança. T’ai-
xeques de taula i t’esmunys de puntetes fora de la sala. No fos 
cas que t’esquitxés la sang. 
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La bruixa superiora us allarga el flascó, però li rellisca de les 
mans i es trenca en mil bocins. Una fina columna de fum de co-
lor lila puja d’entre la destrossa i se us fica dins dels narius. La 
bruixa xiscla desesperada, diu que esteu acabats. Te’n fas càrrec 
quan comences a veure que la berruga de la fetillera ha crescut 
tant que és més grossa que el seu cap. I els cabells del rei són de 
color blau, com se’ls ha pogut tenyir tan ràpid? Com és que ara 
de sobte us heu transportat tots a la platja? Un vaixell us espera 
a la vora. «Preparats per salpar, mariners?», pregunta el capità. 
«Sí, senyor!», responeu a l’uníson, amb el puny alçat. «Tot a es-
tribord, ara!», us ordena, i us poseu a remar amb energia.
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El bard viu en una cabana dalt d’un arbre, als afores de la capi-
tal. És un lloc molt tranquil, unes ovelles pasturen a la vora. El 
rei t’avisa que aquest músic és un xic excèntric i que les seves 
cançons tenen propietats màgiques. Arribats al peu de l’arbre, 
el monarca toca la campana que penja d’una branca. Cau una 
escala de corda i us hi enfileu.

Enxampeu el bard assegut a taula esnifant la carn d’olla d’un 
caneló que regalima de beixamel. Quan us veu deixa el caneló al 
plat i s’eixuga les mans i el nas.

—Però si és el rei legítim! Quin honor!
I tot seguit recita uns versos musicats amb la fídula:

Els ocells canten,
sa majestat em visita

Per què deu ser?
Oh, quina intriga!

Us convida a seure a taula i retira unes torrades del foc. Us 
explica, mentre les va untant amb confitura, que és molt golafre 
i que sol esmorzar dues o tres vegades cada dia, perquè sempre 
té un budell buit:

Sóc tan llaminer!
Buido els armaris,
menjo a tothora,

adoro els piscolabis!

I a continuació us recita els seus menjars preferits, comen-
çant pels entrants. Passada una estona que et sembla una eter-
nitat, encara parla de les amanides i de la grandesa de l’escarola. 
El rei i tu encara no heu obert boca. Si no li pares els peus, hau-
reu d’aguantar la xerrameca durant hores.

Si interromps el bard, passa a la pàgina 35.
Si deixes que continuï el discurs, passa a la pàgina 36.



35

—Dispensi, mestre, però el rei i jo hem vingut a demanar-li con-
sell —intervens.

El bard calla de cop i deixa de tocar. La cara li muta de l’alegria 
a la indignació. El rei et xiuxiueja que l’has ben espifiada. A con-
tinuació, el bard reprèn la serenata:

Qui gosa tallar-me,
és una ofensa greu!

No tolero interrupcions,
ara ho pagareu!

Toca una melodia frenètica premsant les cordes amb força. 
Les orelles et xiulen tant que caus a terra, rebregant-te de dolor. 
Et roda el cap. Com més va, més intensa és la música.
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Ja s’ha post el sol i el bard encara parla dels seus gustos gastro-
nòmics. Quan veu que s’ha fet tard, es disculpa i us convida a 
tornar l’endemà per continuar la conversa.

Deixeu la cabana i cavalqueu fins a la capital d’Atlanta, on pas-
sareu la nit. Entreu en una recollida pensió del centre i us ador-
miu de seguida a causa de l’esgotament.

Passa a la pàgina 37.
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L’endemà el bard us rep alegrement mentre endrapa una altra 
torrada amb melmelada. Avui també us heu de quedar muts i a 
la gàbia, perquè la seva xerrera no té aturador. Reprèn la digres-
sió just en el punt on havia quedat ahir, i l’únic que podeu fer és 
carregar-vos de paciència i esperar que acabi. Tens la sensació 
que has entrat en un bucle d’on costarà Déu i ajuda sortir.

Passa a la pàgina 36.



38

Entreu a la ciutat per una gran portalada. Davant vostre s’obren 
els carrers empedrats amb modestes cases a banda i banda. El 
cavall redueix la velocitat i ho aprofites per observar millor la 
capital. A aquesta hora circula poca gent.

Tot d’una, notes el pes d’una substància llefiscosa que et rega-
lima pel cap i et cau a les espatlles. És fosca i put com una mala 
cosa. Mires cap amunt, i veus una veïna que venta uns copets a 
la galleda per assegurar-se que n’ha caigut tota la merda. El rei 
atura el cavall i comença a tremolar. Crida. Baixa de la sella.

—Aquesta bandarra em sentirà, què s’ha pensat! —exclama 
fora de si, mentre desembeina l’espasa de la cintura i s’encamina 
cap a la porta de la casa.

Si deixes que entri a la casa, passa a la pàgina 39.
Si l’arrossegues fins a una font propera, passa a la pàgina 40.



39

Proves d’enganyar-te pensant que no farà res, que l’espasa no-
més és per intimidar. Al cap d’uns instants sents un crit esgarri-
fós i entres a la casa, preparat pel pitjor.

El rei resta dempeus al mig de l’habitació, impassible; degota 
sang de l’arma. Les parets estan tacades de vermell. Hi ha un 
braç sobre la cadira, i una cama rodola fins als teus peus. Et 
desmaies.

Recuperes el coneixement, però no et pots moure. T’han as-
segut en una cadira i estàs lligat de mans i peus, i emmordassat. 
El rei et mira tot repassant la fulla de l’espasa amb el dit, sorne-
guer.

—Em sap greu, jove, però no hi pot haver testimonis.
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Us renteu amb l’aigua de la font i sembla que el rei es tranquil·lit-
za. Just quan us disposeu a pujar altra vegada al cavall, una pa-
rella de soldats us crida l’alto. Reconeixen el rei i se l’emporten 
emmanillat per haver violat el desterrament, sense que puguis 
fer-hi res.

Al cap d’una estona, quan ja t’has passejat per tots els carrers 
de la ciutat, veus que instal·len una guillotina a la plaça. Un veí 
ben informat et confirma el que, amb bon criteri, has deduït. 
Decideixes, també amb bon criteri, que val més tocar el dos.
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L APUNT´
Reflexions, opinions i bajanades diverses

El rei d’Atlanta ha estat desterrat i intenta 
recuperar el tron mentre uns ciutadans 
munten un complot per derrocar el seu 
successor.

En quin bàndol ets? Tu prens les decisions 
en aquest relat interactiu.

«Una aventura apta per a 
monàrquics i republicans»
Gaseta d’Atlanta


