
Us presentem  
el s  exploradors

HARRY és un ximplet bocamoll que sovint xerra 
abans de pensar. En situacions difícils, però, el 
seu amor per la màgia pot fer que tingui trucs 
amagats.

VICTORIA (VIC) és una animadora molt 
popular i, en secret, també és un geni de les 
matemàtiques. És capaç de trobar xifres i 
patrons numèrics en el camí quan els altres 
encara no els han ni vist.

NATE s’ho passa bé fent invents. El seu lema? 
S.A.P.: Sempre A Punt. És el jugador  
que vols al teu equip quan busques solucions…  
i ràpid!

KYLE és el nouvingut del poble. Sempre porta 
un quadern de dibuix a la butxaca i… ser bon 
dibuixant pot ser molt útil si has d’unir les 
pistes d’un trencaclosques!

BETH és súper organitzada i una mica fanàtica 
de la història. Si has de mirar endavant per 
seguir un mapa o mirar endarrere per aclarir 
un misteri, és la noia que busques.
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Nois!  
Aquí dalt!

Crec que  
l’he trobat!

El camí!
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Emm, Kyle.  
Crec que ens  
hem perdut. No  

pot  
ser.

I ara per  
on anem?

Algú veu 
aigua?

No. Ens 
hem  

perdut. Superútil.

III la 
lluna està 
quasi en 
posició.

Això  
tampoc 

no ajuda, 
Harry.
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A veure, reculem una mica.  
L’última rajola què deia?

Vic?

Per què  
sempre jo, 

Nate?!

Doncs, perquè 
tens una memòria 
que esgarrifa…

És veritat.
Poc diplomàtic. 
Però veritat.

A veure, 
Beth. Deixa’m 

pensar…

Deia: Si us perdeu… emm…
NO BADEU,

IL·LUMINAR  
EL TERRA? POTSER AMB  

LA PEDRA?

 SÍ! BEN 
PENSAT!

IL·LUMINEU EL TERRA PER 
 TROBAR EL CAMÍ.
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 DE PRESSA! 
TOMBA-LA!

GENIAL...
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EXPLORADORS, CREC  
QUE ACABEM de tornar  

a trobar el camí.
Vinga,  

afanyem-nos.  
Quan la lluna 

s’amaga, el camí 
també.

Kyle…
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 Kyle!

Kyle…

Ja  
som  

a prop.



U
CapÌtol
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Kyle.

La Terra  
a Kyle!
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Sí, sí, què? Ui, quin mal 
humor!

Veig que  
dibuixes les  
muntanyes.

La vista és 
 millor des de 

 l’altra banda del 
tú…

Vatua dena!

Alerta de 
fum!

No respiris! Que no  
res…
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Ecs!

 Buff! Ha,

Ha!

Uix!   
Ho tinc com  
a la boca!!

Ha, ha!   
T’he mirat 
d’avisar!
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Què era 
això?

És  
perillós?

No! De vegades el gas 
 natural surt per les esquerdes 
 de les roques. Fa anys que passa.

WINDROSE. Sembla 
broma, oi?

Vall  
de WINDROSE.

Genials, les  
muntanyes.

A mi també m’agraden.  
Això vol dir que ja som  

a prop.
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Òndia!
Sí!  

Increïble, 
oi?

Què  
passa? Estem en una vall. 

El temps fa coses 
rares aquí.

Genial. Jo soc 
rareta. Tu 

ets raret. El 
temps és  
raret. I?

perquè siguis 
d’aquí no vol 
 dir que ho  

sàpigues tot.

Cert.  
Ho sé tot 

perquè soc 
mare.

Una mare 
 tirant a  
rareta… POTSER 

SÍ...
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Quan arribis al campament  
canviaràs de pensament.  

És una de les millors coses  
que té aquest lloc.

Segur que  
m’hi haig de 
quedar?

És una bona 
manera de 

conèixer altres 
nois i no  

passar-te tot 
l’estiu fent 
 gargots.

Eeei! Em pensava 
 que t’agradaven els 

meus “gargots”.
Ja m’has  
entès.
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Només vull que et 
 toqui l’aire i facis amics. 

Recordes què són, oi?

Sí, sí, 
 ja ho sé.

Així m’agrada. 
Segur que t’ho 

passaràs bé.

A veure si 
recordo com 
anar als llocs.
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Perfecte.  
Ja t’hi he  
apuntat.

Ves. Creix.  
Fes amics.



2 7

Benvinguts,  
exploradors! 

Aquest serà un 
estiu especial.

Sisplau,  
dirigiu-vos a  
les vostres  
bandereS.
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Ets de 
 DL, DM, DV?

com?

Explorador groc:  
natació dilluns, dimecres  

i divendres.

Espera,  
vols dir… ?

Sí, tothom 
 a l’aigua!

Gent! Això  
és un campament 

amb llac.

Nedar no és el 
meu fort…

Doncs  
ja pots  

oblidar-te  
de tenir  

bona nota.
Què? Et 

posen nota? 
En un  

campament?

No són notes  
escolars. 

 Són notes socials.

Les notes 
 ho són tot. 

 Tu ets nou, oi?

Sí, ens acabem de mudar.  
Però la meva mare és d’aquí.

Súper! Em dic 
Harry i aquest és 

Nate. JO, 
Kyle.

Et podem  
explicar una 

 mica com va tot.
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Regla número 1:  
S.A.P. Sempre a punt.

A punt 
 pel temps.

El temps està 
boig aquí.

No ho saps  
prou bé.

Com la pudor 
 del túnel?

Exactament. Cal 
 estar sempre a punt. 
Per això portem un 
 bon equipament.

T’ha enxampat  
una pluja 

 inesperada?

De dalt 
 i de cantó?

S.A.P. Sempre a punt.
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I això de les  
notes  

socials… 

Quines SÓN  
LES VOSTRES?

Doncs  
Nate té  
un 8.

Nate va  
guanyar un  
concurs  

d’invents l’any 
passat.

Ostres.  
Què vas  

fer?

Un gratador 
 d’esquena  
sense fil.

Va sortir als diaris  
com si fos un heroi.  
I de cop li van posar 

un 8!

Durant  
un temps.  

Ara torno a  
tenir un 5.

I tu?  
Quina nota 

tens?

És igual.

Té un 3. Ha  
ha!

Sí, molt  
graciosa… 

Jo potser tinc un 
3, però tu tens 

un 0.

Què?? 
Per 

què?!

Doncs clar! 
Ets nou, ningú et coneix. 

Això és un 0 absolut.
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Ni t’ho pensis.  
Mooolt per sobre  

de la teva nota.
Aquí tothom té una 

nota. La de Vic és  
boníssima.

un 10.

Els deus poden parlar  
amb qualsevol altra  
nota. Però la veritat  
és que només parlen  

entre ells.

Mentida! Vic i jo vam 
parlar un dia!

Emm, quan 
et va  

dir que 
sortisis de la 
seva selfie?

!

10 o no, ve cap 
aquí.

S.A.P.
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 Hola, noies.  
Voleu veure  

un truc?

Mireu!  
L’anomeno  

la serp  
misteriosa!

Aquí tenim una serp solitària i velleta. 
Cal que li trobem un amic.  

Molt bé, petitona, només hi ha  
una manera.

Primer  
fem un nus senzill. 

I ara…

AHHH!
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Abraca…

ZAS!

Ecs, wind 
fastigós!

Toquem  
el dos.  

Sort, Vic!

Ha anat  
prou bé,  

oi! Res  
de natació  

avui!
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Hola.  
Em dic  

Victòria. Sí, ja ho sé. 
Jo, Beth.

Llavors, totes dues 
sou grogues?

Sí.

Volia anar amb les  
meves amigues, però  

em vaig apuntar tard i només 
quedaven places a l’equip 

groc.

Buf, impossible  
acostumar-se a aquest 

temps tan estrany.

Molt bé,  
exploradors. 
Soc el Sr. B.

Sembla  
que aquest matí  

no podrem nedar… 
Així que veurem  
una pel·lícula.
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Som-hi, nois. Comencem!  
Us haig de llegir això.

Benvinguts, 
exploradors!  

Avui comença una 
nova aventura. Hem 

organitzat una 
gimcana!

Sí, una gimcana 
en remull…

Seguiu les pistes de manera 
eficient i potser trobareu  

el tresor llegendari  
de windrose.

Unes pistes 
plenes de 

fang.

La gimcana  
dels exploradors 

comença avui.

Això vol dir  
tant si plou  
com si no?

Sembla que s’està 
aclarint.

I ara veurem una  
pel·lícula que…  

és de fa un temps.




