
Esbarjo-acció!
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Em dic Avni. Soc un nen amb un munt de poders superguais!

Per exemple, puc estirar tot el meu cos. 

Hi, hi, hi!

Em puc tornar invisible. 

Eh?! Els meus  
caramels!

Nyam! 

Em puc transformar en qui jo vulgui. 

Mireu, soc el  
senyor Miop!

i puc endevinar coses amb el meu superolfacte.
 

iupi! Has comprat 
galetes!

hiCcloc 
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Puc convertir les meves 
cames en molles...

Puc caminar sobre l’aigua… i puc canviar de color  
fins a l’infinit!

PERÒ TOT i AiXÒ SEGUEiXO SENT 
UN NEN COM ELS ALTRES... Escolta, Avni, i si  

endreces l’habitació?

És que no puc  
fer-ho tot!

Fi
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M O

B O

Animalia 

CiUTAT 
NETA

Heu escorcollat el garatge?

Gairebé tot.

Hi, hi,  
acabarem per 
trobar-lo!

Als armaris no 
hi ha res... 

i si s’ha tornat invisible?

QUE NO!  
HO HA PROMÈS. 

Jo he trobat  
un pastís!

Et recordo  
que estem  

buscant l’Avni! 

Al bany no hi ha res...

i tampoc a  
les habitacions...

Rei del fet i amag

ar

animal veritablement no identificat
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Potser és darrere  
de la cortina.

El trobeu, nois?

Crec que estem 
molt a prop!

Hi, hi, hi!

Pobres...  
Els les estic fent 
passar de tots 

colors!

Encara que  
ben pensat,  
és normal... 

No estan a l’altura. 

P
E R

M O L T S A N Y S

P
E R

Fi
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Horari d’hivern

Oh, És en Gnoll el troll!!  
FUGiU!

Auxili! Em calen 
REFORÇOS!

EL RELLOTGE 
ESTÀ 

ESPATLLAT? i ara!  
L’estic posant  

en l’horari 
d’hivern. 

TATXAAAAN! Passem de 
les 10 a les 9!

El teu pare és una mica 
estrany, canvia l’hora...

PER QUÈ HO FAS?

Tothom ho fa!  
Canviem l’hora dues 

vegades a l’any!

Eh?

i PER QUÈ HO FEM?

Bé... Sabeu que hi  
ha més hores de llum  

a l’estiu que a  
l’hivern, oi?

Canviem l’hora per  
viure amb el sol i  

estalviar energia fent servir 
menys les bombetes.  

Ho enteneu?

Eeeh...

animal veritablement no identificat



13

A més, l’horari d’hivern ens 
dona una hora de regal! No 

ESTÀ tan malament, oi?

Com podem tenir una hora 
més si retardem una hora?

És mÀgia?

A veure, estimada,  
em deixes la teva pissarra?

i ja estÀ,  
digueu-me que ho teniu 

més clar ara...

Ho... Ho he ENTÈS! 

Resumint,  
acabem de guanyar 

una hora!

Exaaacte!

Has perdut una hora 
amb l’explicació…

Fi

HiVERN

ESTiU

   ORDUA 
ATZERATU 

hicthcloc 

hicthcloc
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Bernabar l’elef
an

t

Apa! T’ataco  
amb el malvat  
Rei Goblin! Bona 

jugada!

Et passa alguna 
cosa, Bernabar? Són el Biff  

i el Kyle... Són 
cruels...

Es riuen de mi 
perquÈ estic 

gras…

PANXUT!
OBÈS!

Aquests dos em 
sentiran!

Espera’m aquí, 
ara torno.

QuÈ, us penseu  
que és molt 

divertit molestar-
lo així?!

sí, ens fa molta grÀcia, 
iiiRK, iiiRK, iiiRK!

animal veritablement no identificat

KRii, krii, kriiii!

GRRR…
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Bernabar fa una mica de panxa, 
i quÈ? No hi ha res de qUÈ 

avergonyir-se! i a més, hauríeu 
d’entendre-ho... Vosaltres  

també esteu una mica  
grassonets!

Vaja, té raó! Doncs ara ja no em 
sembla tan divertit... 

QuÈ fem, Biff?
Hem de deixar  

de riure’ns dels 
grassos, Kyle...

GrÀcies, Avni,  
ens has fet obrir 

els ulls!

Missió complerta!
Ja no diran mai més 

res dolent dels 
elefants!

Orellut!  
Orellut!

Ups... Potser m’he 
equivocat...

Fi




