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William Joyce ha dedicat bona part de la

Laura Geringer escriu i edita per a nens des

de fa més de tres dècades. És autora d’un munt de lli·
bres infantils d’èxit, entre els quals destaquen Sign of the
Qin (2004), escollit Millor Llibre de l’any per l’Ame·
rican Library Association, A Three-Hat Day (1985),
il·lustrat per Arnold Lobel, i Boom Boom Go Away!
(2010), il·lustrat per Bagram Ibatoulline. Viu a Nova
York. De petita li encantava Alícia en terra de meravelles,
però quan fos gran volia ser Robin Hood, o potser no
créixer mai, com Peter Pan.
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nicolau

SANT NORD

el Rei dels Malsons em va robar el fill.

i la batalla contra
EL REI DELS MALSONS

Tan bon punt va entrar el llibre a casa,
el noi va desaparèixer. Al cap d’unes
quantes hores va tornar per fi, però
diria que la seva imaginació, o una part
d’ell, quedarà per sempre atrapada en la
mitologia fosca, profunda, fresca i enllu·
ernadora de l’últim i el més meravellós
dels mons creats per William Joyce.”
—Michael Chabon,
guanyador del Premi Pulitzer

per The Amazing Adventures
of Kavalier & Clay (2001)

Però els herois no neixen...
els herois es forgen.
Quan els autèntics rufians apareixen
en escena, adoptant les formes sinis·
tres d’Ombra i dels seus esgarrifosos
temorencs, Nord descobreix una altra
manera de posar en pràctica les seves
reconegudes habilitats marcials.

Els Guardians
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nord

Abans de ser el Pare Noel,
Sant Nicolau
va ser

Nicolau Sant Nord, bandarra, teme·
rari espadatxí i cèlebre bandoler. Famós
per la seva destresa en l’ús de tota mena
d’armes, es dedicava a buscar i obtenir
tresors i riqueses a qualsevol preu. No es
podia dir que tingués fusta d’heroi.

sant norD
Nicolau
i la batalla contra
el rei dels malsons

seva vida a intentar desxifrar els documents antics
que permeten reconstruir la història i traçar els orí·
gens de l’Home de la Lluna, del Pare Noel i de la res·
ta dels Guardians de la Infància. Aquests documents
foren trobats el 1965 al ranxo de la família Joyce a
Abilene, Texas. William també ha creat àlbums il·
lustrats (George Shrinks, Santa Calls, Dinosaur Bob),
ha participat en l’animació de referents del cinema
infantil com ara Toy Story (1995) i Bestioles (1998),
ha guanyat un Òscar pel curtmetratge d’animació
The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore
(2011) i ha codirigit la pel·lícula L’origen dels Guardians (2012). Viu a Shreveport, Louisiana, i aquesta és
la seva primera novel·la.
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En aquesta primera entrega de la sèrie
d’aventures dels Guardians coneixeràs
el llegendari Sant Nicolau. N’has sen·
tit parlar molt, però en realitat encara
no saps qui és...
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Capítol u

On la Gran Guerra
es Renova
La batalla del Rei dels Malsons va començar fa
molt de temps en una nit il·luminada per la Lluna.
Al poble tranquil d’Embrollabosc, un nen petit i la
seva germana encara més petita es van despertar sobresaltats. Com la majoria de nens (i alguns adults
en un moment o un altre), tenien por de la foscor.
Tots dos es van incorporar a poc a poc amb mantes
i llençols al seu voltant com si fossin un escut. Massa espantat per aixecar-se i encendre una espelma, el
nen va apartar les cortines i va mirar per la finestra,
tot buscant l’única altra llum que es podia veure en
aquelles nits de temps passats... la Lluna. Era allà,
plena i brillant.
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En aquell moment un raig de lluna jove va sortir
disparat del cel i va travessar la finestra. Com tots els
raigs, tenia una missió: protegir els nens.
El raig de lluna va lluir tan fort com va poder, i
això va semblar que reconfortava els dos nens. Primer
un, i després l’altra, van fer un sospir ple de son i es
van tornar a ajaure al llit. Al cap de poca estona ja van
tornar a dormir. El raig de lluna va examinar l’habitació. No hi havia cap perill. No hi havia res més que
ombres. Però el raig va notar alguna cosa més enllà de
l’habitació, més enllà de la cabana. Alguna cosa, en
alguna banda, no anava bé. El raig va rebotar al petit
mirall damunt de la calaixera dels nens i va sortir per
la finestra.
Va llampegar per tot el poble, i després cap al bosc
que l’envoltava, de pi i d’avet, fent pampallugues de
caramell en caramell. Mentre espantava ratpenats i
sorprenia mussols, el raig va seguir l’antiga sendera índia coberta de neu cap a la part més fosca dels boscos
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El nostre heroic raig de lluna

In Which the Great War is Renewed
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profunds... un lloc que els colons temien i on poques
vegades s’aventuraven. Com la llum d’un reflector, el
raig va sortir disparat cap a la foscor fins que va trobar
una cova.
Roques estranyes, recaragolades com la cera fosa,
emmarcaven la boca oberta de la caverna. La cova era
plena d’ombres que semblaven respirar com si estiguessin vives. En tots els seus viatges, el raig no havia
vist mai res de tan sinistre.
El raig de lluna va vacil·lar i llavors –sense saber si
era valent o insensat– va capbussar-se dins de la cova,
seguint les ombres cap a les profunditats del pou.
La foscor semblava que durava eternament. A la fi,
el raig de lluna va arribar a un estany estancat. L’aigua
negra reflectia la lluor del raig, que il·luminava dèbilment la cova. I allà, al centre de l’estany, s’alçava una
figura gegant. Era més dens i fins i tot més fosc que les
ombres que l’envoltaven. Immòbil com una estàtua,
duia una capa llarga tan negra com la tinta i el petroli.
• 14 •

El raig de lluna va examinar la figura lentament, amb
cautela. Quan li va arribar a l’altura del ulls, es van
obrir! La figura estava desperta!
Les ombres es van començar a retorçar als peus
de la figura, i el seu brunzit greu va omplir l’aire. Van
créixer, i s’estavellaven contra les parets de la cova com
onades contra una escullera esquinçada. Però no eren
pas ombres! Eren criatures... criatures que cap nen ni
cap missatger de la Lluna havia vist des de feia segles.
I el raig de lluna ho va saber de seguida: estava envoltat de temorencs i homes de malson... esclaus del Rei
dels Malsons!
El raig de lluna va empal·lidir i vacil·lar. Potser hauria d’haver abandonat i fugit cap a la Lluna. Si ho hagués fet, aquesta història no s’hauria explicat mai. Però
el raig de lluna no va fugir. Es va acostar mil·límetre a
mil·límetre i es va adonar que la figura fantasma era
aquell ésser respecte del qual tots els raigs de lluna
rebien la consigna d’estar amatents: era Ombra, el Rei
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dels Malsons! Li havien travessat el cor, una daga de
diamant el mantenia clavat en un cimal de marbre negre
com l’eben. Amb cautela, el raig de lluna s’hi va acostar
encara més, i va fregar el mànec de cristall de l’arma.
Però la llum no dóna la volta al cristall, sinó que
el travessa, i tot d’una, el raig va ser xuclat dins de la
fulla de l’arma! Recaragolant-se d’una banda a l’altra, el raig de lluna es va veure empès en una ruta
esbiaixada fins a la punta de la daga. Estava atrapat,
suspès dins del cor glaçat, cristal·lí, d’Ombra. El pit
d’Ombra va començar a resplendir per dins mentre
el raig de lluna rebotava frenèticament, desesperat
per fugir. Hi feia un fred terrorífic, allà dins... més
fred fins i tot que a les regions més fosques de l’espai. Però el raig de lluna no estava sol. Just més enllà del tall de la fulla, als racons més remots del cor
de la figura fantasma, el raig podia veure la forma
espectral d’un nen menut i delicat ben arraulit. Un
noi? Vacil·lant, el raig va il·luminar el cap del nen.
• 16 •

Aquell petit raig de llum va ser tot el que va caldre; el noi espectral va començar a créixer. Va esclatar del pit d’Ombra joiosament, lliure a la fi! El raig
de lluna va trontollar de banda a banda quan el noi,
amb una estrebada ràpida, va arrencar la daga radiant del cor fred que el tenia atrapat. Amb la fulla
ben enlaire i el raig de lluna presoner a dins, que il·
luminava el camí, el noi va sortir disparat com un
coet, fora de la cova maleïda i cap a la nit estrellada.
Quan va tocar el terra nevat amb els peus, semblava
perfectament un noi de debò, si és que un noi de
debò pot ser esculpit amb boira i llum i portat miraculosament a la vida.
Lliure de la daga, Ombra també va començar a
créixer i es va alçar com una torre vivent de carbó. Inflat fins a assolir una mida monstruosa, va seguir el
rastre il·luminat del noi cap a la superfície.
Mentre contemplava frenèticament el cel, Ombra va ensumar l’aire, extasiat. Va arronsar una es• 17 •
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patlla i va bellugar la seva capa de mitjanit, que va
amagar la Lluna. Es va ajupir i va enfonsar els dits
a la terra, per deixar que les olors del bosc que l’envoltava arribessin al seu cervell inquisitiu. Estava
afamat, aclaparat per una gana flamejant que el cremava des de dintre.
Va respirar fondo, va examinar el vent d’hivern
per descobrir la presa que cobejava, l’àpat tendre que
havia anhelat més fins i tot que la llibertat durant
tots aquells anys inacabables d’empresonament a les
profunditats: els somnis dolços dels nens innocents.
Convertiria aquells somnis en malsons, fins a l’últim
que quedés... fins que cadascun dels nens de la Terra
visqués aterrit. Perquè així era com tenia intenció
Ombra de revenjar-se de tots aquells que s’havien
atrevit a empresonar-lo!
Mentre gloriosos pensaments de revenja omplien el cap d’Ombra, va fer ignició al seu voltant
un núvol de negror sulfurosa. El núvol brollava cap
Ombra i les seves legions de temorencs
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enlaire des del pou aparentment sense fons de la
cova. D’aquell vapor, projectats en totes direccions
a la vegada, en sortien les criatures ombrívoles, els
temorencs i els homes de malson... milers i milers,
xisclant d’una manera horripilant. Com ratpenats
gegants, planaven per damunt del bosc i més enllà, i envaïen els somnis de tots els qui dormien
prop d’allà.
En aquells moments, el raig de lluna estava
frenètic. Havia trobat Ombra! El Malvat! Havia
de tornar a la Lluna i informar-ne el Tsar Lunar!
Però va recordar els nens adormits a la cabana.
I si els temorencs s’hi dirigien? Com
podia ajudar, ell, si encara era
atrapat dins de la daga de
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Una colla de temorencs

diamant? El raig es va doblegar tant com va poder i
es va esforçar per guiar el noi, que saltava lleuger com
l’aire, cap al poble, cap a la finestreta dels nens. Lliscant damunt la neu, es van aturar.
El noi espectral va pujar a l’ampit. Mentre es mirava els nens, en alguna banda del seu cor es va bellugar
el record antic d’un nadó adormit i una cançó de bressol distant. Però el record es va dissoldre gairebé tan
bon punt va aparèixer, i el va deixar amb una sensació
profunda i inesperada de tristesa.
Alguna cosa fosca va llampegar pel costat del noi
i va entrar a l’habitació dels nens. Tot d’una, dos temorencs flotaven i es recaragolaven a l’aire per sobre
del germà i la germana, adormits, que es bellugaven
inquiets, amb les mans ben arrapades als cobrellits.
Instintivament, el noi espectral va saltar de l’ampit i
va agafar una branca trencada de terra, i va entaforar
la daga de diamant a la punta. Va apuntar l’arma resplendent a la finestra.
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Els temorencs es van apartar, encongits, de la llum,
però no van desaparèixer. Per tant, per segona vegada
aquella nit, el raig de lluna va brillar amb tot el seu
poder. La lluor va ser massa per als temorencs. Amb
un gemec greu, es van retorçar i entrelligar, i llavors es
van esvanir, com si mai no haguessin estat allà.
Els nens van tombar-se cap a l’altra banda del llit i
van reposar el cap al coixí amb un somriure.
I després de veure aquells somriures, el noi espectral va riure.
Dalt a la Lluna, però, no hi havia cap motiu per riure.
El Tsar Lunar –aquell ésser que nosaltres anomenem
l’Home de la Lluna– estava en alerta màxima. Alguna
cosa no rutllava gens bé. Cada nit enviava milers de raigs
de lluna a la Terra. I cada nit tornaven i li presentaven
l’informe. Si encara brillaven, tot anava bé. Però si tornaven del viatge enfosquits o deslluïts, el Tsar Lunar sabia
llavors que els nens de la Terra necessitaven la seva ajuda.
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