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El jove 
rei Artús

Després de la mort dels reis 
d’Anglaterra, esclaten les 
lluites pel poder. Artús, l’hereu, 
creixerà protegit gràcies al mag 
Merlí. Però el seu futur canviarà 
gràcies a Excalibur, l’espasa 
clavada en una pedra que 
només el príncep pot alliberar.

El jove
rei Artús
Popular

Popular

 1. L’Odissea
Homer

 2. Don Quixot 
Miguel de Cervantes 

 3. El viatge de Gulliver a Lil•liput 
Jonathan Swift 

 4. L’illa del tresor 
Robert L. Stevenson 

 5. Romeu i Julieta
William Shakespeare 

 6. El jove rei Artús
Popular

 7. Frankenstein
Mary W. Shelley

 8. Tirant lo Blanc
Joanot Martorell 

 9. La volta al món en 80 dies 
Jules Verne

 10. El geperut de Notre-Dame
Victor Hugo



Fa moltíssims anys, a Anglaterra, hi vivia un mag. 
El seu nom era Merlí i tenia molts poders. Era 
capaç de parlar amb els animals. Es feia invisible 
quan volia. També es transformava en qualsevol 
cosa o ésser viu. I diuen que feia ploure o sortir 
el sol quan li convenia.

Per sort, Merlí era un mag bo. Va ajudar el rei 
Uther a casar-se amb una jove que estimava i 
van tenir un fill. Al noi li van posar de nom Artús. 
Però la reina va morir al cap de poc temps i el rei 
va demanar a Merlí que eduqués el seu fill.



El rei Uther també va morir poc temps després i entre 
els cavallers van esclatar les lluites. Tots volien manar. 
Merlí, per protegir el noi, el va dur al castell d’un noble 
amic seu. Tenia por que volguessin matar-lo per ser el 
príncep.

Per això, Artús va créixer sense saber qui era realment. 
Merlí no l’hi havia dit a ningú. Tampoc al senyor del castell, 
que havia acollit Artús com un fill. Kai, el fill del senyor 
del castell, tractava Artús com si fos el seu germà petit.


