
Som a l’aire? Entesos.

Soc la TIFFANY TENFILES, 
del Canal de Notícies 6. La seu 
de la televisió ha estat destruïda, 

però continuarem emetent 
fins que puguem.

El que sabem és el següent…

NO

Tiffany  Tenfiles6 NOTÍCIES
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Els gatets zombi carnissers eren una mala cosa, sí,

MELMELADA

però ni punt de comparació amb AIXÒ…

El món ha estat CONQUERIT per gossets zombi, 

ponis zombi, dofins zombi, conillets zombi i –agafeu-vos– 

encara MÉS gatets zombi!

Sembla que això és obra del MALVAT

 DR. ROBERT MELMELADA, 

però ell ha DESAPAREGUT SENSE
DEIXAR RASTRE!



No hi ha manera d’ATURAR-LOS.

MÓN!
LA FI DEL

Això és

MOLL 3



Passem a una altra notícia: una altra mena de monstres, 
els que no fa gaire van provocar disturbis 

a la GOSSERA MUNICIPAL i a la GRANJA 
D’AVIRAM CAN SOLELL, estan provant de 

convèncer les forces de l’ordre que SABEN 
on s’amaga el Dr. Melmelada.

Doneu-hi un cop d’ull…

Sisplau, 
policia! 

Escolti’m!
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Cregui’ns! És a la lluna!
Té una arma letal, 

un canó làser,
i és a la lluna!

Au, va, no digueu 
disbarats…

Sí, sí, ho heu sentit bé.

Asseguren que 

ÉS A LA 
LLUNA.
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Crec que parlo per boca de tothom quan dic: 

ESCOLTA, LLOP! 
EL MÓN S’ACABA I EL QUE ENS CAL SÓN

HEROIS! 

I NO PAS UNA COLLA

 DE MALEÏTS 
FARSANTS, 

DE…
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OBJECTIU 
LA LLUNA

•  CAPÍTOL  1  •

MALES BÈSTIES!?

FARSANTS, 
DE…
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Increïble!
Què hem de fer si som els únics 

que sabem la veritat…

…PERÒ 
NINGÚ 
NO ENS 
CREU?!
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…PERÒ 
NINGÚ 
NO ENS 
CREU?!

Saps què 
heu de fer?

Degustar 
un deliciós 

BURRITO.

Però què fas, 
Piranya?
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Miro d’animar-vos, hermano, 
amb aquests gustosíssims rotllets 

de carn amb mongetes.

Ei, que són molt bons!
Jo ja me n’he cruspit  SIS.

Com pots menjar 
mentre el món s’acaba?

Menjar
em consola! 

Em 
tranquil·litza!

DEIXA’M!
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Calma’t, Piranya.
Agent Guineu, 
i ara què fem?

Tinc la sensació que la LLIGA 

Exacte, i ara què FEM? Tenia entès 

que eres una AGENT SECRETA 

DE CATEGORIA. Com és 

que a tu tampoc no et fan cas, eh? 

INTERNACIONAL 
DELS HEROIS és una 

enorme caga…
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Gràcies, Piranya.

Cap problema, chico.

Com ja et vaig explicar quan ens vam conèixer, Sr. Serp, 

ggrghrjh!

XU !PM

la LLIGA INTERNACIONAL 

DELS HEROIS 
és una organització secreta. 

Les autoritats no saben que existim, 

per això hem de resoldre aquest afer 

a la nostra manera.
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Què proposes?

Doncs…
agafar un coet i 

 ANAR A 
LA LLUNA 

NOSALTRES 
MATEIXOS.
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Agafar?

PXUIII!

Vol dir 
ROBAR.

COM?! Ah, no, no, NO! 

si ROBEM. 

De CAP manera! Ningú no ens veurà mai 

com a  HEROIS 

Sobretot si robem un coet! 

Ei, que es notarà una 

MICA si agafem 

UNA NAU 
ESPACIAL

SENCERA!
No ho 

penso fer.
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Escolta’m bé, Sr. Llop.

…TOTHOM 
SOBRE LA FAÇ 
DE LA TERRA 

MORIRÀ.
I PUNT.

i els  ÚNICS que 

El món ESTÀ a punt d’acabar-se.

L’ÚNICA manera 

d’impedir-ho és arribar a la lluna, 

sabem la veritat 

som NOSALTRES. 

Si no agafem un coet i destruïm 

el canó làser…
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Dona, vist així…

Però el tornarem?

Si sobrevivim a aquesta missió i  

SALVEM EL MÓN, 
estic gairebé segura que ens el regalaran.

Però, va, sí, farem tot el possible 
per tornar-lo.

Sencer?

Hum… i tant!

20



Entesos, doncs.

Així, només hem 
de trobar una 

nau, traçar un pla 
per ficar-nos-hi, 
i tu la pilotaràs 
fins a la lluna?

Exacte!
Bé, llevat de l’últim 

que has dit.
No en sé pas, 

jo, de pilotar naus…
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QUÈ?!
Si no saps pilotar naus, 

com se suposa que funcionarà 
aquesta tifa de pla?

Mai no he dit 
que ho faria jo…

Qui ho farà, 
doncs?!
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Ei, nens, 
a mi no 

m’heu cridat 
només per 

com en soc, de   

GUAPO, 

oi?
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