
"Aprofita bé els últims  
dies que et queden."

PerÒ… PerÒ… 
ÉS HORRiBLE!

PerÒ quÈ és aquesta porqueria  
de galetes?!

No us preocupeu! No cal 
creure’s el que diuen, és 

només per riure!

"Aquest any, per fi alÇarÀs el vol."

Guai!
Ha, ha! LlÀstima 
que aquestes  

prediccions siguin 
falses…

Ei… perÒ  
quÈ estÀ…?

Gnnn…

Ho he d’anar 
a explicar als 
meus pares!

Fi
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La foto de Nadal

animal veritablement no identificat

Mira, Avni!  
És el Pare 

Noel!

Uaaauu!

Vols fer-te una foto 
amb ell?

Si no hi  
hagués tanta 

gent… 

Segueix-me, posem-nos  
a la cua. Val la pena  

provar-ho.

Renoi!

Hola, Avni!

Oooh,  
els meus amics 
del club de 
vacances!

Llopis,  
aquest és l’Avni!

Hola,  
Llopis!

PerÒ 
quÈ…?!

No tinguis por, puc  
estirar-me per tot arreu!

L’Avni és un  
amic amb poders 

increïbles!

uau!
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Ens fas una 
transformació 

especial de 
Nadal?

Així?

Uala!

Oh, Avni, mira 
que ets dolÇ!

Et molesta si ens fem una foto?  
Els meus amics no s’ho creuran!

Ah, eh…  
sí, és clar…

GrÀcies!
Ets el  
millor! Perdona… 

Nosaltres ens en 
podem fer una 

també?

El meu fill també en 
voldria una…

Jo també en 
vull una!

Sisplau, Avni, 
una foto!

Jo també!

Mireu!  
Canvia de color!

Oooh! Ho vull 
veure!

Avni! 
Avni!

Pare Noel, vol fer-se una  
foto amb l’Avni?

Si no hi  
hagués tanta 

gent… 

Fi
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 L’Avni embolica la troc
a 

1

animal veritablement no identificat

Has vist el nou clip  
de Katty Perriquit?

Ah sí!  
És genial!

M’encanta 
aquesta  
cantant!

Armariet 
número 6…

Vaja, hola, Llainey! Glups…  
Ho… Hola, 

Rosi…

He… He de marxar, 
fins després!

aquest és ben
estrany.

Fiuuu, ja estÀ!  
Tinc el seu número 

d’armariet.

Molt bé!  
Apunta’l al sobre!  

Estic acabant  
d’escriure la teva  

carta d’amor!

“Ets molt cuqui.” 
Signat “Llainey”.  

EstÀ bé, oi?

Buf… Jo ja m’havia 
decidit a dir-l’hi 

en persona.

Ets tu qui m’obliga a 
aquests mÈtodes…
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Als teus els falta fantasia  
i delicadesa. Una declaració 

és important.

Sí… potser  
tens raó.

Hop, ja suuuuurt!

Ai, ai, ai…  
Ja? 

Ja el tenim, directament 
a l’armariet número 9! Eh?  

La Rosi té el 
número 6!

El número 6?! Oh no, he lle-
git el número a l’inrevés!

És una broma?!  
Sisplau, que sigui una broma!

Llainey?

Explica’m aixÒ 
que jo soc 

"molt cuqui"?

Bé… Per alguna cosa diuen 
que l’amor és cec…

T’odio.

Ai, ai, ai…
Ai, ai, ai…
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iiRK, iiiiRK!  
Que lleig que és el 
teu ninot de neu!

iiRK, iiRK, 
iiiiRK!



Els propÒsits

animal veritablement no identificat

Fiu… M’estic 
fent gran…!

M’ha costat molt 
carregar aquestes 
bosses gegants…!

EstÀ decidit, el meu propÒsit 
per a aquest any nou serÀ 

apuntar-me al gimnÀs.

EstÀ molt bé aixÒ 
d’apuntar-s’hi, Pare. 

PerÒ l’important  
és anar-hi!

He, he, he!

i tu, menut, ja has trobat 
el teu propÒsit?

Pensa rÀpid.  
Els dies passen i aviat 

serÀ tard!

Eeeh…

Més tard, amb el Bambú…

Avni, Has trucat a  
la porta adequada!

Tinc exactament 
el que necessites!

Et recordes de les galetes de la fortuna? 
Mira, n’han sortit unes d’especials!  

En comptes d’una predicció, trobarÀs un  
propÒsit d’any nou en cada galeta.

Uuau! Genial!

GrÀcies, Bambú, sabia que  
podia comptar amb tu! 
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Nyam, nyam…

“Renta’t les dents  
2 cops al dia.”

PerÒ si aixÒ  
ja ho faig!

Vaja!

Agafa’n 
una altra.

Nyam, nyam…

“i si et treus el carnet 
de conduir?”

Puf. Soc  
massa petit!

Té, una altra.

Nyam…

“passa menys temps  
davant del televisor.”

Ni parlar-ne!  
Et perdries  

Monstrofun…!

Al final en  
trobarem una… Nyam…

“deixa de fumar.”

Doncs vaja! Nyam…

Té 
aquesta. No.

Nyam, 
nyam…

aques-
ta?

Nyam… 
tampoc.

Vaig a buscar 
més paquets.

i quÈ, Avni, ja has trobat el teu propÒsit?

“No menjar més ga-
letes de la fortuna.”
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