
Els exploradors

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.

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.



DURANT EL SEU PRIMER DIA al campament dels exploradors, el Kyle, 
la Vic, el Nate, la Beth i el Harry es van fer amics de seguida. Després 
de conèixer la història d’en Henry Merriweather, un famós aventurer 
local del passat, van iniciar una gimcana pel poble de Windrose. 

Al vell castell d’en Henry, hi van conèixer la Mildred, la seva neboda, 
que els convidà a explorar el castell. En una habitació secreta, va passar una 
cosa increïble: va aparèixer una visió d’en Merriweather de cent anys enrere! 
Els exploradors van seguir les pistes d’en Henry per trobar el tresor que 
ell havia deixat. El camí els va portar a l’enigmàtica Torre de la Lluna 
d’en Henry, on van desenterrar un bagul. A dins, hi havia tot d’objectes 
misteriosos: una mà d’or, una guia i un aparell molt estrany.

Però els exploradors sabien que aquell no era el premi de veritat. Al final, 
van descobrir unes escales secretes que prometien més aventures. Ara, 
la recerca del tresor de Windrose continua!

Plus Ultra!

Què ha passat  f ins a ra?

Endavant?
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A través  
de les vinyes?! Espera,  

quines  
vinyes? 

Les del  
camí…

…que porta 
al tresor de 

Windrose! 

Esnif. 

Henry, se suposa 
que no hauríem  

de ser aquí. 
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Si el camí us ha 
portat fins aquí… Alerta!

El tresor ens 
espera! 

És de l’àvia,  
no el pots 

tocar…

Endavant!

No hi ha mapes que portin fins 
aquí, Jacob, i poca gent  

en torna viva. 
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…haureu 
d’estar a 

l’altura del 
repte…

…i avui és el dia 
per fer-ho. 

…com a símbol 
del vostre lligam 
entre germans. 

Agafeu això… 
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Apa, toqueu el dos! 
A buscar aventures! 

Emporteu-vos  
el gos amb 
vosaltres! 

Els germans Merriweather  
queden així units per sempre. 

No tornarem 
sense el  
tresor…

Plus ultra! 

Som-hi, 
gosset!
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L’esgarrifós! Kyle!
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Sí, jo soc el Harry 
i tu el Kyle! 

Hem trobat una 
cosa més endavant. 

Afanyeu-vos, 
nois! 

Harry?

Ei! Què passa, 
tio?

Kyle…

Kyle… Kyle…

Kyle…

Kyle!

Kyle…



1 61 6

U
Capítol

He trobat 
el Kyle! 

Nosaltres, 
el camí! 

Plus 
ultra!
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SAP d’emergència!
Sempre 
a punt?

Sortiu a pinyó! 

núvol  
pudent! Alerta 

pudent!

L’Asher va 
ser aquí!

"Més enllà."

Mireu!

Flipa, aquest gos 
anava amb en Henry 

Merriweather  
a tot arreu!
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Què feies  
allà parat, Kyle? 

Començàvem a estar 
preocupats. 

És la guia 
d’exploradors 

d’en Henry.  

Perdona, Vic.  
Estava llegint  
el diari que 
 vam trobar. 

Crec que la va 
escriure quan tenia 

la nostra edat. 

Que fort! 
Què hi 
diu? 

Moltes 
coses. 

Estic bastant segur que en Henry  
tenia un germà que també  

     era explorador. 
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És  
esgarrifós,  

i no pas 
esgarrifant. 

Exacte. 

Com 
sabeu…?

El vam 
veure!

Harry, Nate,  
ja n’hi ha prou! 

De debò.  

No. Sí, així li diuen, 
crec. Però…

L’esgarrifant! 

Sí, però crec  
que va amb una 

altra peça. 

Aquesta?

parla de la mà d’or 
que vam trobar dins 

del cofre. 

També anomena 
una espècie  
de monstre. 
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Genial. M’he mudat a un 
poble que té un tresor 

amagat i un monstre. 

Això del tresor és discutible, 
però l’esgarrifós és ben real.

No els facis cas, 
Kyle, només és una 
llegenda urbana. 

El vaig 
veure!

Em van ensenyar 
una foto. 

L’esgarrifós  
estava darrere 

d’un arbust 
gegant. 

És clar 
que sí. 

Mentida. Un amic del 
meu cosí el va veure 

un dia d’acampada. 

Si estava darrere d’un 
arbust, com el vas 

poder veure? 
Podria ser real 

igualment…
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Sembla que estem a punt 
de descobrir-ho. 

D’acord,  
ja l’explico 

després. 

…

Ara que ho dius, 
sí…

Soc jo, o el núvol 
pudent d'abans feia una 

olor diferent?

Això em recorda 
un acudit… 

Ara no, 
Harry. 

No és un acudit sobre 
pets, tranquil·la. 

On creieu que ens està 
portant aquest camí?


