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Llac de les 
nimfobèsties

Cucòpolis

Castell  
dels vampirs

Bosc 
d’unicorns 

Platja  
de les caracoles

Coves  
del drac

Muntanyes  
del gegant adormit
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Al carrer Gambirot 
número 18 hi viuen  
dos superamics...Població: 

8.504.028

Botigues  
de barrets:  

5.867

Fàbriques de cotó de sucre 
que han explotat avui: 1

La 
Baliga...

i el Tut.

La Baliga i el Tut  
són uns monstres 

anomenats cucabops.

Benvinguts a

CUCÒPOLIS!
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Aquesta és 
la Baliga. 

100 %  
cul inquiet

Li encanten els 
sorolls forts...

BUUU!

fer 
amics...

Sup
er- 

abr
aça

da!

Ffi
iuu

!

50 % 
energia

Holi!

50 % 
entusiasme

les aventures...

Vaja,  
li encanta 

gairebé tot!

La Baliga pot canviar 
de forma i de mida. 

Ooh! Roques 
brilli-
brilli!

Eh...
on he ficat 

el meu 
barret?

Avui seré 
astronauta...

i detectiva... i superheroïna.

Anem  
a buscar 
dracs!

S’estima molt el Tut, 
però no s’adona  
que no tothom  
vol una vida  

tan esbojarrada. 

A la Baliga li agrada provar coses noves.

que pot oblidar-se  
de coses importants.

La Baliga sovint 
s’emociona tant...
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Aquest és el Tut. Al Tut li agrada 
donar suport als seus 

amics, sobretot  
a la Baliga...

No hi ha res que li agradi més que llegir  
i aprendre coses noves...

però pot ser supervalent 
quan algú necessita 

ajuda!

Hola.

Aquí, 
mixet!

Ets 
increïble! 

33 %  
empatia

33 % 
bondat

33 %  
enginy

Pintura

Astronomia

Pastisseria

Química

A vegades se sent  
una mica inquiet  

i espantat...

i sempre intenta ajudar 
els altres. 

El lloc preferit del Tut 
de tot el món  

és la biblioteca.
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La Baliga  
i el Tut  
sempre 
busquen  
noves 

aventures...

nous  
indrets...

i noves 
experiències.

Què podem  
fer avui?

Podríem  
anar  

de pícnic  
al camp! 

Mmm...

Sííí!
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Podem buscar 
un lloc bonic per 

fer un pícnic 
tranquil i...

Què t’empatolles! 
Un tauró?

Eh... et refereixes 
a un eriçó?

Au va,  
preparem-ho  

tot.

I construiré un cau,  
no, millor una fortalesa 
hipermegasuperaltíssima.  
I buscaré una guineu,  
i un mussol i un tauró!

Faré 
pessigolles  
a un teixó!

Ja ho saps,  
aquelles coses 
punxegudes que 
semblen cactus  
amb cames 
diminutes. 

Justa  
la fusta!

Sí! Sí! Sí!

Espera. 
Què?
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Mmm...

Bales

Manta

Penja- 
robes

Entrepans

Bongos

Paraigua

Caixa 
d’emergències 

i primers 
auxilis

Dinosaure 
inflable Llista

Joc de te

Llit elàstic


