
À ICNP
a La 

GossERa!
Interrompem aquest programa 

per donar-los una notícia 
d’última hora. 

Tenim a

TIffaNy TENfILEs   
al lloc dels fets.  

Què ens en pots explicar, 
Tiffany? 

chuck PASSIhOBÉ

AVANÇ 
INFORMATIU!
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Ens acompanya el sR. GRaham BaBaU,  
cap de seguretat de la gossera.

Sr. Babau, expliqui’ns com eren aquells 

moNsTREs?

Sí..., bé..., ha anat tot molt 
de pressa, però... estic ben 
segur que n’eren quatre...

Gràcies, Chuck! 
S’acaben de produir  

uns aLdaRULLs  
terribles a la  

GossERa.
Tot apunta que una

CoLLa dE 
BRÈToLs

hi han entrat amb violència,
han ensorrat un mur 

i s’han escapat en un cotxe 
atrotinat i sorollós.

200 CadELLETs 
moRTs dE PoR  

n’han fugit esperitats.

tIffAny tEnfILES
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És a dir, jo he vist  
un LLoP, 
això segur.

I feia por de veure, 
amb unes dents enormes!

I també,  
una sERP.

Sí senyor, una serp 
lletjota i amb pinta 

d’antipàtica...

... o, calla, que no fos 
un enorme TaURÓ.  

Fa de mal dir...

Podria ser

una saRdINa.

No us ho sabria dir.

Això sí!  
També hi he vist  
un peixet esquifit 

i llefiscós.

Ah, i també hi havia  

una NoIETa 
BUfoNa. . .

IMAtGES EXcLuSIVES! nOIEtA BufOnA? O tAuRÓ ASSASSÍ?

SARDInA MutAnt VA A LA SEVA!ES BuScA AQuEStA SERP!

NOTíCieS NOTíCieS

NOTíCieSNOTíCieS
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En tot cas, Sr. Babau, 

diria que aquells 

delinqüents semblaven...

PERILLosos?
Ja ho crec, Tiffany,  

terriblement perillosos.

De fet, diria que som davant 
d’uns autèntics...

maLEs BÈsTIEs!

En DIREctE DES DE LA GOSSERA 
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•  CAPÍTOL  1  •  

EntEsos, tornEm  
a provar-ho

Què s’empatolla, aquest?

Si hem saLVaT tots aquells cadells!  

L’operació era un  

REsCaT!
Nosaltres som els BoNs PaIos aquí!

Nya
-m Nya !m

I NO HO VULL TORNAR A DIR,

UNA SARDINA!Jo NosoC

soC UNa

PIRaNya!
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Ho veus, Llop? NINGú no es creurà  
que siguem bons paios. Jo toco el dos  

abans no vingui la policia a buscar-nos.

Ah, No, tu no vas enlloc, Sr. Serp! 
Ara no ens podem fer enrere. 
Tot just acabem de començar.

No oblideu les BoNEs sENsaCIoNs 
quan hem alliberat els gossets!

Ara només hem d’aconseguir 
que tothom s’adoNI que som  

uns hERoIs.

Hem de fer alguna cosa  
TaN EsPECTaCULaR que el món  

sencer la vegi i en prengui nota.

En què penses, 
exactament, Sr. Llop?
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EN aIxò!

Vols que assaltem  
una granja de gallines?

Gallines?

Una granja d’aviram? 
Però si aquesta gallineta 

sembla contenta. No fa cara  
de necessitar un rescat...

Has dit... 
gallines?

Ah, no?

GRANJA 
d’AviRAm 

cAN solell
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Ficades en gàbies mINúsCULEs!

24 hores al dia!

sENsE veure el sol!

sENsE espai per córrer  
ni jugar!

Això és horrorós! 
No havia vist mai  

res tan fumut!

I què hi fem aquí palplantats?

HEM D’ANAR ARA MATEIX  
A BUSCAR AQUESTES GALLINES  

I  aLLIBERaR-LEs!

som-hI!

Doncs, au, fem un cop d’ull DINS 
la Granja d’Aviram Can Solell, companys.

10.000 GaLLINEs!

Som-hi! Som-hi! Som-hi!

Som-hi! Som-hi! Som-hi!

Som-hi! Som-hi! Som-hi!

Som-hi! Som-hi! Som-hi!
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