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CORRECTE! 
tenen un diari se

cret! 
BÚFAL DEPILAT! 

Si ajudes la Nenúfar i la Matoll 

a fer aquest diari... descobriràs 

tots els seus secrets! Però per ajudar 

les elfes de la família del Super3 

hauràs de tacar el diari de pintura, 

saltar-hi al damunt, foradar-lo,

 mullar-lo, arrencar pàgines... 

T’hi atreveixes?

Alerta, súper!  
Si ajudes la Nenúfar i la Matoll 

tots els seus secrets! Però per ajudar 

les elfes de la família del Super3 tots els seus secrets! Però per ajudar 

les elfes de la família del Super3 tots els seus secrets! Però per ajudar 

hauràs de tacar el diari de pintura, 

saltar-hi al damunt, foradar-lo,

Hi sortirem 
nosaltres? 
Hi sortirem 
nosaltres? 

9 788491 373551

10193451

Una 
megæ strella 
com jo segur 

que sí. 
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Hola, súper!
Aquest és el diari secret
de la Nenúfar i la Matoll.
El meu diari, el de la Nenúfar, 
comença a la pàgina següent. 
A la primera. A la que toca.
M’ajudes a fer-lo?

DONCS EL MEU NO! 
EL MEU DIARI, EL DE LA MATOLL, 

COMENÇA PEL FINAL! 

I DEL REVÉS! 
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Aquest és 
el diari de la...

 Fet amb l’ajuda de: 

Escriu el teu nom amb retoladors de colors. Cada lletra d’un color.  

Escriu el teu nom amb purpurina. 

Escriu el teu nom dibuixant una floreta a cada lletra. 

Escriu el teu nom mentre et fan una abraçada.
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Frega un pètal de rosa en aquesta pàgina. 
  

Arrenca aquesta pàgina i llança-la ben lluny!!!! Quina bona olor!
Mmmmmmmmm!

Oh, no!  
Aquest invent de l’Àlex està a punt 

                 d’  
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Frega un pètal de rosa en aquesta pàgina. 
  

Arrenca aquesta pàgina i llança-la ben lluny!!!!

 EXP LOTAR

Oh, no!  
Aquest invent de l’Àlex està a punt 

                 d’  
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Corre!
Corre!

Que explota!
4
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Escriu-lo en aquesta pàgina. 
Després pinta-hi a sobre amb ceres 
perquè ningú més pugui llegir-lo. 

JO dAMPOC
 L’HI dIRÉ A dINGÚ

Escriu un secret 
i no l’hi explicaré 
a ningú. 
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Quina meravella repartir floretes! 
Dibuixa mRRRRRRRRRRRRRRRRRltes floretes 

a la pàgina 6 del diari de la Matoll.  
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Quina meravella repartir floretes! 
Dibuixa mRRRRRRRRRRRRRRRRRltes floretes 

a la pàgina 6 del diari de la Matoll.  

No m’agraden 
 les punxes. 

VA, PUNXA AQUESTA 

PÀGINA AMB EL LLAPIS. 

PUNXA TOTES
LES CREUS!
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Abraça el primer que passi!

PACIÈNCIA, PACIÈNCIA. 
NOMÉS ÉS UN dIA. 

NOMÉS UN.
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Abraça el primer que passi!

El
 di

a de les abraçades!!!!
Avui és

 el meu dia preferit! 

PACIÈNCIA, PACIÈNCIA. 
NOMÉS ÉS UN dIA. 

NOMÉS UN. BUF! 
JO TOCO 
EL dOS!

A MI! A MI! 
ABRAÇA’M A MI!
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Voldria que la Matoll fos més dolça. Dorm amb mi, súper! 

Endolceix-la! 

Retalla la Matoll de la pàgina 31 
del seu diari, enganxa-la aquí i... 

Ves a la cuina a buscar sucre, melmelada, mel... 
i tot el que trobis de dolç i tira-l’hi per sobre. 
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Dorm amb mi, súper! 
Somiem junts en unicorns, floretes, estrelles...

Retalla’m.
Enganxa’m damunt d’un cartró gruixut.
Posa’m a sota del teu coixí.
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OH! M’AGRADA 
MOLT EL TEU 
SOMNI, SÚPER!
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