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Ella és la Clara.  Ell és l’Àlex... O millor dit... en SuperÀlex! 
Amb la combinació dels seus poders, qualsevol ésser 
abominable no hi té res a fer! Amb ells no ho dubteu, 

la justícia està assegurada! O això sembla...

El que es preveia com una excursió avorrida al jardí 
botànic acaba sent una trepidant lluita entre la Clara, 

en SuperÀlex i una planta carnívora que resulta impossible
 d’exterminar perquè té molta (molta) gana!
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Tens una missió delicada? Truca’ls!
Has de combatre un crim? Avisa’ls!

Has de capturar un dolent superdolent? Crida’ls!
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Una 
planta molt 
ferotge!

Un jardí molt 
(molt) salvatge
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 De la mateixa   col·lecció
El misteri de les joguines
desaparegudes
En aquesta esbojarrada missió, 
podran els nostres herois 
desemmascarar el malvat lladre de 
les joguines, que ha causat el caos 
entre tots els nens del barri?

Monstres a l’escola
La Clara i en SuperÀlex ja s’han 
enfrontat als perills més temibles, però... 
podran vèncer els monstres que fan 
tremolar de por als nens i les nenes 
de l’escola?

La invasió extraterrestre
Mentre Clara i SuperÀlex somien 
noves missions, alguna cosa estranya 
està passant al barri: tots els animals 
s’han tornat bojos! Trobaran l’origen 
d’aquesta situació tan inquietant?

L’atac del caçador 
de superherois
La vida d’un superheroi no sempre és 
fàcil, i menys quan la Clara i en SuperÀlex 
topen amb un robot que ho captura tot 
sense excepció, és desesperant! Sabran 
desfer-se d’aquest individu?

Superherois sota hipnosi 
El pànic torna al barri de la mà d’un 
personatge ben misteriós i perillós: en 
Zoltar el Zuper Hipnotizador, un individu 
que té a tots els veïns sota les seves 
ordres i desitjos... Podran escapar els 
nostres protagonistes de les seves 
malèvoles intencions? 

Era un nen normal fins que un dia es va tallar amb 
la pàgina d’un còmic radioactiu! Ràpidament la seva 
mare li va tirar alcohol a la ferida i li va posar una tireta 
de superherois. El que no esperava era que aquesta 
ferida li atorgaria el superpoder d’imaginar aventures 
fantàstiques. Des de llavors, cada dia es posa el seu vestit 
de superheroi, s’asseu davant de l’ordinador i escriu 
aquestes històries esperant que serveixin a nens i nenes 
com tu per derrotar el més temible dels arxienemics: 
l’Abominable Avorriment.
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Va créixer a la ciutat africana de Bamako on, sent 
només un nen, una misteriosa tempesta de raigs gamma 
li va fer créixer la barba i li va atorgar el superpoder 
de dibuixar amb mestratge qualsevol cosa. Anys més 
tard va ingressar a l’escola francesa per a joves talents 
Ateliers de Sèvre. Des de llavors, es dedica a combatre 
la Terrible Pàgina en Blanc i dóna vida a tot tipus 
d’històries amb fantàstiques il·lustracions esperant 
que serveixin a nens i nenes com tu per viatjar a aquests
mons de fantasia.
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Oïda
ultrafina.

Supervelocitat 
ultraràpida.

Vestit
antifoc.

O més ben dit...

en SUPERÀLEX.

Aquest és

l'ÀLEX.

(Tot i que encara no controla
l'aterratge...)

Li agrada jugar
amb foc.

     PERILL! 
(Apuntar on dispara

no és el seu punt fort...)
Fins i tot a sota del seu 

barret és capaç de
sentir-hi… almenys a mil 

metres de distància!

(Per protegir-me de la Clara...)
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Li agrada jugar
amb foc.

Reneix de les 
seves cendres.

Vestit blanc amb 
ventilació especial.

(I vol que li diguin… Clara!!!)

Aquesta és la

CLARA 

I aquí...

el Petit Fènix!

Veïna i la millor
amiga de l'Àlex.

Company fidel
de la Clara.

     PERILL! 
(Apuntar on dispara

no és el seu punt fort...)

!

Cabells 
superabrasadors en 

cas d'emocions fortes.
(Resumint, no feu enfadar la Clara!)
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Quin avorriment, Clara! 
Mirar flors i fulles no és 

gens emocionant. 

Aquell matí, la Clara i l’Àlex havien anat d’excursió 
amb l’escola al jardí botànic. 
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Però l’Àlex estava molt equivocat, perquè de sobte...
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Una misteriosa planta va créixer davant dels seus ulls convertint-se 
en una temible planta carnívora que intentava devorar-los a ells 

i a tots els seus companys!
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Deies alguna 
cosa, Àlex?

SOCOOOOOOOOOOOOORS!

 AAAAAAH!
SOCORS!
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Destrosseu-la!

Tranquil.la.
Una plantota no és 

rival per a nosaltres.

Només és 
una mala herba que 

hem d’arrancar d’arrel. 
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I dit i fet! 
En SuperÀlex va carregar contra la planta carnívora esquivant-ne 

les mossegades salvatges...

Soc massa ràpid per 
a tu, plantota. 

Clac

Clac

Cla
c
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