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Què ha passat?!
La Lluna
s’ha espatllat!

La nit que va començar aquesta història era
una nit ben normal. El sol ja feia una estoneta que
s’havia amagat, les estrelles brillaven al cel i la
Lluna...

apagat, família!!!
La Lluna s’ha apagat!!!

—S’ha

Bé, ben mirat, potser aquella no era una nit tan
normal.
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El Pau, l’Àlex, la Nenúfar, la Matoll i, fins i
tot, el Dan i el Fluski, que com sempre estaven
mandrejant al sofà, van sortir corrents a fora de
la casa per comprovar que allò que cridava la Pati
Pla ben esverada era veritat.
—Búfal depilat! És com si la Lluna hagués
deixat de funcionar! —va dir el Pau, convençut
que estava passant alguna cosa molt dolenta.
Llavors...

i i!
Bir

Biri Biri!

...una petició de socors interestel·lar provinent de
la Lluna va arribar a la casa del Super3.
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Era evident que alguna cosa terrible estava
passant a la Lluna. Tota la família va parar
molta atenció a allò que els volia explicar el petit
alienígena, però abans que pogués fer-ho... la
transmissió es va TALLAR!
—Ei! Què ha passat?! Per què ja no veiem el
Biri Biri? —va preguntar la Matoll preocupada—.
Hem de tornar a comunicar-nos amb ell. No ens
ha pogut dir quin problema tenen a la Lluna.
—Vinga, mami, fes alguna cosa. Truca’l de
nou perquè puguem parlar amb ell —va afegir
la Nenúfar mirant confiada l’Àlex.
—Incorrecte! Alguna cosa impedeix la
comunicació amb la Lluna. És com si algú hagués
tallat la línia. Si volem saber què està passant,
només hi ha una manera possible: anar nosaltres
a la Lluna per esbrinar-ho.
—Però, Orange Woman —va dir el Dan, que
anomenava així a l’Àlex—, anar a la Lluna no és
com anar a la platja d’aquí al costat. Com vols
que hi arribem?
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—Uau! Quin munt de ferralla —va exclamar la
Pati Pla quan va veure la nau home made de l’Àlex.
—Aviam, no t’ho prenguis malament, però... fa
molt mal rotllo que a una nau, que representa que
ha de volar, li posis emú, el nom d’un ocell que no
vola —va afegir el Pau, espantat davant la idea de
pujar-hi.
—Jo ja ho dic ara: amb mi, no hi compteu.
Si intentem anar a la Lluna amb aquesta cosa,
aquest conte s’acabarà ben aviat. I no tindrà
precisament un final feliç —va dir el Fluski,
convençut que acabarien saltant pels aires.
Malauradament, aquell era l’únic mitjà de
transport que els podia dur a la Lluna. I la
Nenúfar i la Matoll hi van pujar sense pensar-s’ho.
—Vinga va, anem a ajudar el Biri Biri! —van
cridar decidides mentre els arrossegaven a tots a
dins de l’E.M.Ú.

—Però què feu?! Esteu boges?! Aquesta
nau explotarà com tot el que fa l’Àlex. No hi
arribarem d’una peça, a la Lluna!!!
22

2
A la Lluna
hem arribat
amb un aterratge
accidentat.

!!!

! Frenaaaaaaaaaa

—Àlex, frena
—va xisclar el Pau veient que s’apropaven a tota
velocitat a la superfície de la Lluna.
—Incorrecte! —va dir l’Àlex mirant els
comandaments de la nau—. L’E.M.Ú no té frens.

no te frens?!
Com que no te frens?!

— Que

—van cridar tots, alarmats.
—I es pot saber com penses aterrar si no pots...
—Xxxxxit! —va ordenar l’Àlex fent callar
a tothom perquè no la distraguessin durant
l’aterratge—. Confieu en mi. Soc una experta en
la conducció de naus especials —va afegir per
calmar-los a tots—. Això sí, agafeu-vos fort que
potser botarem una mica quan impactem contra
aquell cràter d’allà.
—Impactar?! Impactar vol dir estavellar-se?!
—Jo ja us he dit que si pujàvem a la nau de
l’Àlex, no arribaríem d’una peça.
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Però el Fluski s’equivocava. Perquè, tot i que
l’aterratge va ser una mica accidentat...
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...tots van arribar-hi d’una peça!
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O això pensaven fins que la Matoll va parlar:
—A veure, tots tots tampoc hi hem arribat, eh?
O no heu vist que el Dan ha sortit disparat de la
nau quan hem abandonat l’atmosfera terrestre?

Ei, Oran ge Wom an, és
segu r això d’en ganx ar
la port a amb. ..

ce l·l oo oo oo oo oo oo oo oo

oo oo oo o!
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—Ei, la Matoll té raó. El Dan no és amb
nosaltres —va dir la Nenúfar adonant-se de
l’absència.
—Genial, Àlex, per culpa teva el meu brother
ara està perdut a l’espai. Segur que se l’ha
empassat un forat negre...

...o l’ha socarrimat una
estrella...

...o...
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La llista del Fluski de coses terribles que li
podien passar al Dan a l’espai hauria pogut
continuar unes quantes pàgines més.
I així hauria sigut si no fos perquè, de cop i
volta, un grup de robots amb males intencions,
i rajos lAser!, va aparèixer del no-res per
interrompre el Fluski i donar-los una benvinguda
gens amigable a la Lluna al crit robòtic de:

DESINTEGREU
ELS RARETS!!!
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Fiu! Fiu! Fiu Fiu Fiu!
—Búfal depilat! Aquests robots ens volen fer
desaparèixer.
—Què dius, Pau? De debò? No ho havíem notat
—va dir el Fluski irònicament mentre esquivava
rajos làser com la resta de la família.

Fiu! Fiu! Fiu Fiu Fiu!
—Segur que aquests robotets tenen la culpa
que la Lluna hagi deixat de funcionar —va dir
la Nenúfar, que no va poder evitar referir-se amb
un diminutiu cuqui als robots malignes que volien
convertir-los en cendres.

Fiu! Fiu! Fiu Fiu Fiu!
—I si no fugim immediatament, també tindran
la culpa que la nostra aventura s’acabi aquí!
—va exclamar la Pati Pla, que no entenia què feien
esquivant rajos làser en lloc de sortir corrents.
—La Pati Pla té raó. Fugiiiiiiim!!! —va ordenar
l’Àlex, i va arrencar a córrer per escapar dels
robots.
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Ràpidament, però, van adonar-se que córrer no
serviria de res.

Fiu! Fiu! Fiu Fiu Fiu!
—No hi ha manera de treure’ns-els del damunt.
—Però es pot saber d’on han sortit?!
La família del Super3 encara no ho sabia, però
tots aquells robots que havien envaït la Lluna i
els volien desintegrar estaven sota les ordres d’un
malvat galàctic que coneixien molt bé.

HAHAHA
HAHAHAHA
HAHAHA
HAH!!!
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Mentrestant...

Tranqui, Dan.
Te’n sortiràs,
d’aquesta.

L’espai
és com el mar. Si
tens paciència, tard
o d’hora apareix una
onada que et torna
a la platja.

Qui diu
una onada,
diu un...

meteoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiii
i
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Continuarà...

