
          

Lladre! Torna’m els caramels! El Blue Ranger protegeix 
els innocents dels 

lladres!

UUUUA!

GrÀcies  
Blue Ranger!

El Blue Ranger  
protegeix les teves 
dents de les cÀries!
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Recolliré els fulls d’aquí a 30 minuts!

Una prova?  
No en sabia res! Doncs no 

comencem bé, no, 
he, he, he!

Psss, Lleó…!  
QuÈ has posat a la pregunta 2?

Que hauries 
d’haver repassat.

Puff…

AVNi! QUE 
POTSER VOLS 
QUE T’AJUDi?!

La trampa

Estigueu atents, nois! Aquesta prova  
és molt important!

animal veritablement no identificat

Prova:
El sistema solar
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AcabarÀs la prova a la sala del costat, tot sol!

Sí… D’acord…  
Perdó, Lleó… Perdó, 

senyor Miop…

He, he, he!

No se li pot treure l’ull 
de sobre a aquest noi...
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A casa de la iai
a

El teu jardí és súper, iaia! 
Puc fer un ram per als 

pares?

És clar,  
estimat!

Tinc de tot, 
fixa-t’hi!

Aquí tenim 
els geranis!

Uaaau!

AllÀ hi ha les roses!

Oh! i aixÒ 
quÈ és?

És sÀlvia!  
Simbolitza l’amor  
i la bona salut!

N’agafaré! 
La salut és 
important!

ESn iiiiiif...

animal veritablement no identificat
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iaia…  
Crec que estic 

malalt…

Deu ser una 
al•lÈrgia…?

Hi ha massa… ATXiM! 

...flors... ATXiM!  

...Arreu... ATXiM!

Vine amb mi! Anem 
a dins! Som-hi!

RÀpid! 
Entrem!

Esnif... Ah… 
AixÒ ja estÀ 

millor…

Uf, sembla que la 
crisi ja ha passat!

Avni…? Que va 
tot bé?
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El diari persona

l

EH! Torna-me’l! 
Torna-me’l!

Calla, que estic intentant llegir!

Estimat diari, avui al menjador,  
l’Avni m’ha donat les seves postres!  

És molt amable i molt bufó!

Hola! iiiRRK, iiiRRK, iiiRRK! De debÒ?
Tens un diari personal?

QuÈ vols,  
Biff?

Veure les teves 
cursileries! 

animal veritablement no identificat
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Biff! Torna-li el diari!

Aquest diari de nenes?

Sí, Biff!  
Ets molt pesat!

Deixa-la 
tranquil•la!

És el seu diari, 
és la seva vida 

privada!

Pffff! Ja ningú escriu aquesta mena de 
coses! Que es faci gran ja d’una vegada!

iiiRRK, iiiRRK, iiiRRK!

Aquí teniu aquesta caca de diari!

Us deixo, llanuts,  
que tinc coses millors 

a fer!

Estimat Diari,  
avui he molestat la Cara!
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Peix d’abril!*

És genial 
aquest joc!

He fet bé de 
confiscar-lo…

Toc-toc!

Senyor Director…  
Tenim un problema…

Que… QuÈ…?

Els alumnes s’estan divertint  
enganxant-nos peixos d’abril…

És una 
veritable 
invasió!

Al comen-
Çament era 
divertit…

Tranquils, no ens 
esverem! Posaré fi a 
aquestes canallades!

Caram! Estan per 
tot arreu!

Estaré a l’aguait… Els 
culpables deuen amagar-se 

en qualsevol lloc…

*A FranÇa, el primer d’abril és el dia del “Peix d’abril”, que és com el nostre dia dels innocents perÒ en lloc de llufes s’enganxen peixos de 
paper a l’esquena. 

animal veritablement no identificat

Sr. Blobfish

OBJECTES 
CONFiSCATS

Sr. Blobfish
DiRECTOR
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OH!

Al primer 
pis!

Aquesta 

vegada, sou 
meus!

AH! AQUÍ TENiM 
ELS REiS DE  
LA BROMA!

Trobeu divertit  
aixÒ de causar 
problemes a la  
meva escola!?

PerÒ, senyor, és el 
primer d’abril! Només 

volíem fer broma!

A més,  
és la festa  
del peix!

Quina sensació  
provoca ser el 

protagonista del dia, 
senyor Blobfish?

Ummmm… Bé, bé… 
Aquesta vegada faré els 

ulls grossos… PeRÒ no vull 
tornar a veure 
aquests peixos, 

entesos?

Entesos, senyor!
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Un heroi de debÒ 3

Aaaaah, és impossible trobar les meves 
galetes preferides! No sé on les han ficat 

els meus pares!

Has fet bé d’avisar-me!

No has d’oblidar que soc el Blue  
Ranger, l’heroi dels múltiples poders!

El meu superolfacte ens 
posarÀ sobre la pista de les 

teves Xoconyam!

De veritat? 

AhÀ! Massa fÀcil!  
Són al darrere d’aquesta porta!

Al rebost? PerÒ  
estÀ tancat amb clau…

Cap problema,  
tinc les meves 
superurpes!

Oooooh!

Són allÀ dalt! 

Genial!

Compte!

Que fort!

Supe
rsalt!

animal veritablement no identificat
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i ja les tenim. OH, NOOOOOO!  
S’ha trencat tot!

Els meus pares no 
han de veure aixÒ!

AAAAAH!  
Ja arriben!

RÀpid! Troba una solució! 
No sé, amb un dels teus 

nombrosos poders!

Superdesaparició!


