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Vols fer el favor  
de decidir-te?
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Ets un bon paio?

UU
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O un

MALA
BÈSTIA?





I ARA QUÈ?
•  CAPÍTOL  1  ••  CAPÍTOL  1  •
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Sí, ja sé que això  
pinta malament…

MALAMENT?! 
Però si el Sr. Llop s’ha convertit en

un MONSTRE BRUTAL, 

IMPARABLE i gros 

CAMP DE 

Això no va malament, chica! 

Això va de…

FUTBOL!  com un 
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MALAMENT?! 

Això no va.

Sense en Llop no ens en sortirem.

No és veritat, rei…

Sense en Llopi  
no som res.
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…us sentiu perduts.  
Ja ho entenc. Però…

Sí que ho és!

En Llop feia que TOT SEMBLÉS 
POSSIBLE.

UNA COLLA DE 

Ara que no 

ens guia…

POCAVER-

GONYES. 

Sense ell, només som
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Hi ha algú que sí. 

Res de peròs!

Res del que diguis millorarà la situació, señorita.

Els ÀLIENS dominen el món. 

En Llop és TAN ENORME 
i TAN LOCO 

que no hi ha qui l’aturi. 

TOT ESTÀ PERDUT!
Tu i la Lliga dels Herois teniu tot el meurespecte però aquí ningú no sap com resoldre la situació.
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En Llop sabria  
com sortir-se’n.
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Tens raó, company.  
Sense en Llop, no som res.  

Però ara…

 Ara som algú,  
gràcies a en Llop. 

Us penseu que es rendiria, ell?

Que es dediqui a 

CARREGAR-SE GRATACELS 
amb les mans nues i 

SIGUI COL·LEGA DELS ÀLIENS 
no vol dir que ens hàgim 

de rendir. 
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No creieu que el que faria  
seria obrir aquella  

BOCASSA QUE TÉ 
i dir alguna ximpleria com ara: 

«Ei, Piranya!   

Però si tens SUPERVELOCITAT!  
Quina passada, hermano!»

O bé:  

«Tauró, et TRANSFORMES  
de meravella, nen!

Disfressa’t d’alguna cosa que ens  
tregui d’aquest embolic, va!»

O potser:  
«Potes! Què hem de fer, xaval?

Sense comptar els 

 VELOCIRAPTORS, tu ets el paio 
més intel·ligent que conec!»
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Oi tant que ho és!

I llavors diria:  
«Ep, i no us oblideu de la LLIGA 
INTERNACIONAL  
DELS HEROIS?»

Ja era hora! 
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Són
INSUPERABLES!

Exacte, som les millors. 

I nosaltres, també. 

Ah, no!
No em vinguis 
amb… Que no!
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Au, va, deixa-l’hi 
passar! 

Fot-li, rei!

No tenim dret a rendir-nos.  
No ens rendirem mai perquè 

l’hi devem, a aquell palangana.    

Estem en deute amb en Llop.
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Som-hi, poseu-vos, tots,  
els auriculars i els micròfons.

Farem això:

continuarà

L’OPERACIÓ TARÀNTULA.

El col·lega de vuit potes i l’agent Metxacurta 

han d’entrar a la NAU D’ABASTAMENT, 

Només així podrem 

aturar els àliens.

MIG GRUP

i en Potes n’ha d’ACONSEGUIR 

EL CONTROL. 
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Mig grup, dius?!
I què farà  

l’ALTRE MIG?

Participarà en  

l’ OPERACIÓ 
BÈSTIA 

PELUDA.

Ja és hora que 
recuperem el nostre 

estimat gegantàs 
burro i pelut. 
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