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- Aquesta tarda assolellada, aquí a prop de les costes 
gregues d'orient,  el  sol des d'un bon punt a fet  el  seu 
recorregut, s´ha anat amagant a mida que el cap vespre 
ha anat estenent el seu enorme mantó negre recobrint-lo 
tot  com  si  es  tractés  d'un  malefici  presagiat  per  la 
mateixa mare terra. Els llamps i  trons comencen a ser 
testimonis de les estrelles que poc a poc surten a mirar 
amb  impaciència  l´escenari  que  d'aquí  un  moment 
canviarà el transcurs a la faç de la terra.
- En canvi, al cor de la ciutat d'Atenes, ni reis, ni cabdills, 
ni  almiralls  s´esperaven  la  inesperada  arribada  d'els 
ALMOGÀVERS uns  salvatges  homes  autòctons  de  la 
part  nord est  de la  península ibèrica.  Arribats a terres 
gregues ansiosos de sang i venjança per l´assassinat del 
seu  cabdill.,  ROGER  DE  FLOR.  Aquesta  terrible 
companyia d'infanteria lleugera, és considerada la més 
feroç pels saquejos i  agressivitat  en terres enemigues. 
Amb  el  nom  de:  LA  COMPANYIA  CATALANA 
D'ORIENT.
- Aquests des d'un bon punt la nit s´ha anat estenent per 
tot arreu,  han començat a saltar del vaixell sense cap 
autoritat que els ordenés res, ja que des de l´assassinat 
del seu cabdill en ROGER DE FLOR s´han quedat sense 
ningú  que  els  doni  instruccions  i  ¡s´han  tornat  encara 
més temerosos!
- Ara, la noticia s´ ha escampat per tota la ciutat, la gent 
crida  atemorida  per  la  por  que els  hi  causa l´arribada 
d'aquesta popular infanteria. Els carrers de cop i volta es 
van quedar vuits deixant passar l´alè de mort tenyint tots 
els racons de la foscor abismal entre el que abans era el 
cel i ara és l´infern.
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- Els  ALMOGÀVERS corrien sense aturar-se pas cap a 
la ciutat,  els grecs formaven files a la mateixa entrada 
per impedir-los la penetració al mateix cor de la ciutat. 
Però des de la llunyania de les muntanyes, una filera de 
bandits s´acostaven al galop deixant veure el foc en una 
mà i  els tallants sabres en una altra. Aquests eren els 
nostres  amics  en  Pep  i  en  Germà juntament  amb  un 
contingent  de  TURCS  OTOMANS  arribats  des  de  les 
muntanyes del mateix imperi bizantí per salvar el tresor 
amagat  que els  grecs tenen en secret al  subsol  de la 
ciutat.
- Aquest tresor secret està constituït per dues peces d'un 
metall  preciós  que  quan  les  uneixes  surt  l´esperit  de 
l'ALEXANDRE  EL  GRAN donant-los  uns  poders 
especials per vèncer a tots els enemics.
- Però, els GRECS tenen aquest tresor ben guardat a les 
profunditats  de  la  terra  i  a  part  d'això  fan  un  mal  ús, 
utilitzant-lo  per  apoderar-se  de  tot  allò  que  desitgen 
sense sentir cap sentiment pels demés. 
- Els nostres amics en Pep i en Germà corrien al galop 
d'amunt dels seus cavalls negres, l´asturi i el tossut, dos 
cavalls que poden parlar només amb ells dos. ¡¡¡Vinga 
Germà agafem aquesta drecera que ens conduirà al vell 
mig del camp de batalla  - Va dir en Pep.   Però l´asturi i  
el tossut van canviar d'opinió i els van portar més ràpid 
del que ells esperaven, conduint-los al que ja començava 
a ser un bullider entre tots dos bàndols.
- Una riuada d'espases es va desencadenar formant un 
sarau  al  vell  mig  de  la  batalla. 
Xzxxxxxzzxzxxzxzxzxzxxzxzx pampatamapapammmmm. 
Però, mentre grecs i almogàvers lluitaven a sang freda 
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els nostres amics en Pep i en Germà, l´asturi i el tossut 
s'adentraven  al  obscur  subsol  de  la  ciutat  grega  a  la 
recerca del tresor secret.
- Anem per aquí,  -  Va dir el tossut mentre els demés 
miraven  per  un  abrasador  precipici  ple  de  fum i  lava. 
Atònits, sense moure's molt, van seguir l´estret camí cap 
a les profunditats de la terra. Envoltats de rats penats i 
monstres amb els ulls vermells que els vigilaven totes les 
passes que anaven donant.
- Arribats a un llac il·luminat, un monstre va sortir de les 
tenebroses parets expulsant foc per la boca, omplint de 
por als nostres paisans  - De cop i volta en Germà es va 
relliscar per l´estret camí desprenent-se cap al vuit ple de 
lava.  -Fzjjjjjjjjzzzz,  Ajudeu-me si us plau  - Va cridar en 
Germà,  agafant-se  amb  una  sola  mà  a  l´abismal 
precipici. ¡Aaaaah, no aguanto més!.  Però això és bufar i 
fer  ampolles  pel  trempat  d´en Pep.   -  Li  va  lligar  una 
corda a l´asturi i aquest amb la seva força el va poder 
anar apujant de mica en mica fins que va poder arribar 
cap al llac transparent.
- El monstre, continuava perseguint-los expulsant foc per 
la boca, fent tremolar tot l´obscur subsol, destrossant tot 
el que es trobava pel seu pas. En un instant tot començà 
a enderrocar-se, parets, camins, pedres, roques, la lava 
també sortia  formant  rius  de  color  d'or.  Però  per  sort, 
submergint-se  pel  llac  transparent  van  poder  trobar  el 
tresor secret amagat.    - Estaven ficades totes dues en 
una  urna  de  cristall  ben  separades  cadascuna.  I  de 
prompte, sense esperar-se massa, van obrir la finestreta 
i  les  van  unir,  sortint  d'un  esclat  l´esperit  de  l
´ALEXANDRE  EL  GRAN concedint-los  els  poders 
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atorgats pels qui aconsegueixen unir les dues peces de 
metall  preciós.  ¡¡¡Aquí  teniu  el  que  voleu!!!.    -Va  dir 
marxant-se de seguida cap al cel.
- I vet aquí, apareixent del no res al vell mig del camp de 
batalla, els nostres amics amb els poders atorgats van 
poder  vèncer  al  mateix  enemic   "LA  CODICIA", 
destruint-la, establint una nova forma d'entendre la vida 
on ningú manipula res pel seu propi interès.  Visca en 
Pep  i  en  Germà,  visca,  visca,  van  cridar  grecs, 
almogàvers i turcs otomans abraçant-se i donant-se les 
mans.
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