


La Miranda i el Linus 
tornaven de l'escola molt 
emocionats. Uns emissaris 
reials havien anat a la seva 
classe a explicar-los que per celebrar 
aquestes festes necessitaven l'ajuda de tots 
els infants del Prat. Però, què volia dir això?, es 
preguntava la Miranda.
Els emissaris van repartir a tots els nens i nenes unes cartes 
ben especials.
El Linus i la Miranda no estaven gaire acostumats a rebre 
cartes, però mai haurien imaginat que un dia en rebrien una de 
Ses Majestats els Reis d'Orient.
—Què ens deuen voler explicar? —va preguntar el Linus.
Cap dels dos germans no es va atrevir a obrir els sobres a l'es-
cola. Volien compartir aquest moment tan màgic amb els 
pares, Així que van decidir esperar que tornés la mare de l'hos-
pital on treballava, per obrir-los i resoldre el misteri tots quatre.
—Penso que no heu de tenir por —va dir la mare.





Els dos germans van obrir els sobres 
amb molt de compte. 
Una olor d'espècies de l'Orient 
va omplir tota la casa.
La Miranda va començar a llegir ràpi-
dament la seva carta.
La mare, encuriosida, va preguntar a 
la Miranda què hi deia. Els Reis els 
demanaven col·laboració.
—Col·laboració? —va preguntar el 
pare, sorprès—. Com podeu col·la-
borar, vosaltres, amb Ses Majes-
tats?
El Linus, en acabar de llegir la seva 
carta, va explicar que aquest any els Reis 
també hauran de fer les coses d'una manera diferent. 
No podran desfilar per tota la ciutat, saludant des de dalt de les carros-
ses, com tant els agradava fer. Però com que són màgics, faran l'im-
possible perquè tothom tingui una nit de Reis inoblidable.
—Ses Majestats ens demanen ajuda a tots els nens i nenes del Prat. 
Durant aquestes festes hem de col·laborar amb l'Harshafa per prepa-
rar-los la benvinguda més màgica que ens puguem imaginar. Ja ens 
podem anar omplint d'energia perquè tenim moltíssima feina aquests 
dies!





L'Harshafa és un enviat màgic dels Reis molt peculiar, 
sovint canvia d'aspecte, però el Linus i la Miranda el saben 

reconèixer pel seu turbant de color lila i pel ceptre màgic 
en què porta gravats els noms de tots els nens i nenes 
de la ciutat.
—Però com trobareu l'Harshafa? —va preguntar, preo-
cupada, la mare.

Tal com deia la carta de Ses Majestats, la Miranda va 
proposar de buscar-lo per Internet. Dit i fet, va engegar 

l'ordinador i ràpidament va trobar el canal de l'Harshafa.
Va convocar en assemblea tota la família per ensenyar-los la 
seva troballa.
Quan el van veure a la pantalla per primera vegada, tots van 
quedar bocabadats.
Aquest els va explicar que aquest any hi hauria repartides pel 
Prat unes fàbriques de regals. Quina emoció, això sí que era 
una novetat!
Aquella nit al Linus li va costar molt agafar el son, no parava de 
pensar on serien aquestes fàbriques màgiques i com podrien 
ajudar els Reis i l'Harshafa.
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Durant les festes, la Miranda i el Linus van anar descobrint bústies 
reials pels carrers i els mercats de la ciutat. I amb l'ajuda de l'Harshafa i 
d'un mapa, els dos germans van esbrinar on eren totes les fàbriques 
de regals.
El que no esperaven és el que hi van trobar a dins. En algunes 
d'aquestes fàbriques màgiques s'hi podien veure, de ben a prop, les 
carrosses de Ses Majestats. En d'altres s'hi trobaven la carrossa del 
correu reial, la de les joguines, la de la màgia i la fantasia i fins i tot la 
carrossa dels dolços i les llaminadures, amb la seva olor de núvol de 
sucre que tant els agradava.
La Miranda es va sorprendre de la bona olor que feia la fàbrica dels 
carboners, amb la seva carrossa plena de sutge i carbó dolç.
El Linus es va fixar que també hi havia unes bústies màgiques on 
alguns infants hi deixaven els xumets.





Un bon dia l'Harshafa, en el seu canal, els va proposar de participar 
en el Joc dels Reis.
—El Joc dels Reis? —va preguntar la mare.
—Sí, mare —van dir els germans—. Són unes proves per ajudar 
l'Harshafa a preparar l'arribada de Ses Majestats. Cada vegada que 
fem un dels jocs, apropem una mica més els Reis al Prat.
A partir d'aquell moment la casa es va omplir de papers, cartolines i 
retoladors per fer les proves del joc.
L'Harshafa també els va demanar que l'ajudessin a fer banderoles 
per engalanar els carrers. En van fer tantes que les van poder penjar 
al seu balcó i al dels avis.
Els dos germans van visitar moltes de les fàbriques de regals i la 
Miranda va triar entregar la seva carta on hi havia la carrossa del rei 
Melcior, el seu preferit. El Linus va córrer fins a la fàbrica on hi havia 
la carrossa del rei Baltasar per entregar la seva. 
Els pares també van deixar una carta a la carrossa del rei Gaspar, 
perquè després d'un any tan especial, ells també tenien molts desit-
jos per demanar als Reis.





El dia 5 de gener a les 5 en punt de la tarda, el Linus i la Miranda van fer seure 
tota la família davant de l'ordinador, com si fossin al teatre, per veure 
el que feia tants dies que esperaven: l'arribada de Ses Majestats. Va ser molt 
emocionant.
Els germans van passar la tarda mirant el canal de l'Harshafa i van poder veure 
com l'alcalde del Prat entregava a Ses Majestats el pa i la sal com a símbol 
d'hospitalitat. El Linus va al·lucinar quan va veure que també els 
deixava la clau màgica que obre totes les portes de la ciutat.
Els Reis es van acomiadar dels nens i nenes del Prat, i tot seguit es va sentir un 
estrèpit a tota la ciutat. Els dos germans van córrer cap al balcó just a temps 
per sentir el supercarilló màgic. No hi havia cap dubte, els reis havien 
començat a repartir els regals. Al mateix temps, el Linus i la Miranda van fer 
sonar campanetes i instruments ben delicadament, per fer saber a Ses Majes-
tats que estaven preparats per anar a dormir i que ja podien passar per casa 
seva.
Quan la música va desaparèixer, el Linus i la Miranda es van posar el pijama i 
d'un salt es van ficar al llit.
Quantes emocions viscudes, quants desitjos per complir i quins nervis! 
—pensaven la Miranda i el Linus just abans d’adormir-se.
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