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És aquesta, Avni! 
Ja hem arribat!

Aquí tens  
la teva nova 

escola!

Uau!

Fins a la tarda, 
papa!

Aquest és el 
nou? Té una 
pinta molt 

rara...

Quin  
animal  

és?

Sembla un 
ratolí...

O potser un 
osset... Que 

estrany!

PerÒ els ossets  
blaus no existeixen...

Ei, col.lega!  
QuÈ ets exactament?

Jo? Bé, jo soc 
Avni...

Escola  
primària 

d´Animalia

animal veritablement no identificat
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i bé, quÈ diu?

Que és  
un avni.

Un quÈ?

Ei! El nou!  
Es pot saber quin  

animal ets?

Jo... Diu que  
és un avni.

QuÈ és  
un avni?

Una nova 
espÈcie?

Mira que és 
estrany!

Per quÈ ets 
blau?

Quin alumne 
tan curiós...

 Ets un 
marciÀ?

Hi, hi, 
hi, hi!

ViNGA!  
Deixeu que el vostre 
nou company respiri 

una mica!

L’Avni no té res d’estrany!  
i el blau és, de bon tros,  

el meu color favorit!

Sí, 
senyoreta...

Sí,  
senyoreta 

...

Sí,  
senyoreta 

...

A mi 
m’agrada  
el verd!

Molt bé!  
Doncs sí que és 

estrany, sí.

Hi, hi, hi!

Fi
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És el racó ideal per  
a un pícnic!

Avni, pots treure  
els entrepans?

Sííííí!

Oh! Mireu allÀ! Hi ha 
l’Avni amb els seus pares!

Oh...

No s’hi assembla gens...

És veritat,  
no sembla un 

gos...

Els companys de l’escola expliquen 
moltes histÒries sobre ell. Diuen 
que té ales ocultes a l’esquena!

Potser 
és una 
Àguila!

Diuen que corre molt de pressa!

Potser és un 
guepard!

El parc
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Uns alumnes l’han sentit 
rugir d’una manera 

terrorífica!

Penseu que és 
un lleó?...

Els rumors diuen que 
aguanta molt de temps 

sota l’aigua...

Com els 
dofins?

Alguns l’han vist 
llanÇar flames! 
Segur que és un 

drac!
Uix... 
 Espereu  
noies... Crec que  

ja sé quÈ és...

És un  
porc, oi?

Fi
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La meva pilota!  
Ja podríeu haver anat 
amb compte! i ara, com 

la recuperem?

És l’Aleks,  
que juga fatal...

Ei, ja estÀ bé...

No us discutiu 
per aixÒ!

Ual.la!
Que fort!

Ja estÀ!

GrÀcies, 
Avni!

Jo soc el Bambú!  
Et presento els  

meus amics!

Tenim  
el Lleó, el 
mestre del 
camuflatge!

El FÈlix,  
el més rÀpid 

de tota 
l’escola!

 i el Llainey, 
l’especialista 
en videojocs 

de moda!

i ja hi 
som 

tots...

Ei!

Trobada
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i ell,  
qui és?

El senyor Miop,  
el substitut de  

la senyo.

i elles?

El trio inse- 
parable! La Cara,  
la Mina i la Rosi!

i aquests?
No!  

No t’apropis 
a aquests dos 

brÈtols!

Mira, Kyle, una 
merdeta que parla!

Tens al davant el Biff i el Kyle,  
el terror de l’escola! Aquí fem el 

    que volem: robatoris, grafitis 
     a les parets...

...estafes  
de tota mena...

i sense 
que ens 

enxampin!

Tens alguna 
pregunta, marrec?

Sí,  
només una...

i ell, qui és?

Fi

Sr. Blobfish
DiRECTOR
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Avni, prepararé 
uns pastissets de 

xocolata.

Vols 
ajudar-

me?

Ha, ha!, quin 
entusiasme! Bé. Per comenÇar, 

necessitarem sis  
ous, sucre, farina  

i mantega.

FET!

FET!Ah! Em descuidava 
la xocolata!

La rajola és a  
sobre de les galetes... 

Me la dones?

Molt bé, Avni, 
ets un ajudant 

de deu!

Fet!

Sí, papa!
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FET!

FET!

FET!

Foneu la xocolata amb la 
mantega, fet. Deixeu-ho 

reposar... Sí.

S’han de  
batre els ous 
i el sucre per 
obtenir una 

mousse!

Vols  
fer-ho tu? FantÀstic!

Després de barrejar-ho 
tot bé, hem d’abocar-ho en 
aquests petits motlles...

UA.LAA!

...i els ficarem al forn 
durant 10 minuts!

Deu minuts més tard...

Sembla  
que ja estan 

a punt!

Ara només queda 
tastar-los!

Fi
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Ei, noies!  
Voleu veure el meu 

superpoder?

Una altra 
vegada? Hi, 

hi, hi!

Que maco  
que és el Lleó!

PUF!PUF!  
Desaparegut! UUUUAAAL.LA!

Noies! Veniu  
rÀpidament! L’Avni fa 
coses increÏbles!

Genial! 
m'encanta 

l'avni!

Afanyeu-vos!

Som-hi!

Eh? PerÒ..., no marxeu!

PerÒ quÈ té 
d’extraordinari 

aquest Avni?

Lleó el camaleó
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UaL.LAa! Genial! Que fort!

Estic al.lucinant!  
M’estÀ robant el protagonisme!

És el més guai 
de l’escola!

Abans era jo,  
qui tothom admirava... 

Ja no interesso  
a ningú?

eSnif...

Lleó! 
Lleó!

Lleó, et necessito 
urgentment!

Digues!

Saps on és 
l’Avni?

Fi





Mmm. QuÈ és  
aixÒ que fa tan 

bona olor?

Estic preparant  
uns pastissets  
per a la festa  
de l’escola!

Mira!

Ual.la, en 
vull un!

No, no, no!  
Pots mirar perÒ  

no tocar...

i quina és la 
diferÈncia?


