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Hi havia una vegada, un món que estava dividit entre quatre regnes: El regne de l’Hivern, 

l’estiu, la primavera, i la tardor. 

En aquest món hi havia una norma molt important, els regnes no es podien relacionar 

entre ells, això estava prohibit. 

Un dia els quatre fills dels governants dels quatre regnes, van quedar en un bosc on mai 

hi passava ningú. Van planejar entrar en cada regne i intentar canviar les normes. Cada 

dia es reunien en aquell bosc per planejar coses i més coses, però un dia... Van anar al 

bosc i faltava la Blanca, la filla de l’Hivern, en Pol, en Pau i la Mia es van preocupar molt. 

Al dia següent faltava la Mia, la Filla de la Primavera, seguien tots dos molt preocupats 

i van decidir anar als dos regnes, el de l’Hivern i la Primavera. 

Quan van arribar al de la Primavera, en Pau com que podia controlar el vent va crear un 

remolí i hi van entrar fins a l’habitació de la Mia. Quan van arribar a l’habitació, la mia 

els hi va dir que marxessin perquè si no el seu pare els descobriria. El Pau i el pol, fent 

servir el remolí altra vegada, s’envan anar cap al  regne de la Blanca i la Blanca els hi 

va dir el mateix. 

Sense cap mena d’esperança, van anar al punt de trobada, i per sort hi eren tots quatre. 

Les noies els hi van explicar que els seus pares els hi havia dit que estaven castigades, 

però van aconseguir anar al bosc. En Pau i en Pol els hi van preguntar, perquè les van 

castigar i elles els hi van dir perquè havien descobert que s’ajunatven amb altres regnes, 

però es van escapar. 

Al cap d’unes setmanes, els quatre nens van tindre una molt bona idea per demostrar 

als quatre regnes que tenen que ajuntar-se i formar un sol regne. 

Ells quatre van anar a una montanya on els quatre regnes els veien, van ajuntar els 

quatre poders: el de la neu, el foc, la flora i el vent. Quan van ajuntar els quatre poders 

tots els regnes van veure que tots junts és millor, i van decidir fer que tots els regnes  

siguessin un sol regne. I així es com van passar de ser quatre regnes infeliços a un 

regne feliç. 

 

 

 


