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Així doncs, 
vosaltres sou 

formigues.

Us ho ben juro! És per culpa 
d’aquesta pàgina web!

Sí,  
i tu?

Jo soc un  
ésser humà.

Deixeu-me que us ho expliqui...

Una paginagüep? 
Què coi és?

He tingut molt  
mal dia.

Tot ha començat 
    a l’escola.

Només diu 
bestieses.

Aquesta ens pren 
per tanoques.

Un ésser humà. 
Ha! Ha! I per què 

no un poni?



4

Ha continuat  
a casa...

On soc?
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Què és aquest 
material?

Sembla 
fusta en  
un mega- 
primer  
pla.

Però... 

És la meva 
cadira!

M’he tornat 
minúscula?!  
No pot ser!

  Encara em tornaran 
    a renyar. 

Quin avorriment 
d’història!

Ok!  
I aquí hi entrem nosaltres.

Uaah!

Això és  
superalt!

����!  
����!

���!

I llavors, un 
forat negre.
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Què és aquesta cosa? 
És tota  
suau, com  
un llimac.

A veure què en  
podem fer. 

I així és com has 
arribat fins aquí.

I què 
més!

   Em sembla molt bé,  
     però ara m’haureu de   
         tornar a portar.

Hmm, ho podríem fer.  
A canvi de què?

Carai! Sou com a la  
faula de La Fontaine,  
no gaire amables, eh?

 D’acord, doncs, si  
torno a fer-me gran 
 us donaré un enorme 
   bol de cereals.

Sí, però si es fa 
gran, també ens 
podria esclafar.

Tot és a canvi  
d’alguna cosa,  
a casa nostra.

Exacte!  
Quines garanties  

tenim?

Com pesa, 
que és plena 

d’aigua o 
què?

No és cap 
insecte.

Ens l’emportem?
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Eh... Us ho  
juro pels meus  

pares.

Espera! És molt perillós!  
Hi ha serps i aranyes, nosaltres 

coneixem el camí!

T ’acompanyem!

Ei, vosaltres dues.  
Es pot saber què feu? 

Les altres són allà.

Ah, oh,  
Gran Mestre...

    És ell 
      que

m’ha obligat  
a seguir-lo!

   Au!  
 Ja en tinc prou,  
     puc tornar 
        tota sola.

Què? Aquesta 
és la teva 
garantia?

Ha! Ha!  
No m’ho crec!
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  Bé, em sembla que 
  t´haurem de deixar, 

hum... daixonses.

Em dic 
Patti.

Què us agafa per sortir 
de la cadena?

Volíem  
ajudar-la,  

Gran Mestre.

Ximpleries! Us tinc  
dit que no parleu  

amb forasters.
Vinga, a 
la feina!

Deixeu estar això  
i dediqueu-vos al  

meu projecte.

Sí, Gran 
Mestre.

Però com  
tornaré a casa?!

Ja t’ho faràs!
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Bé,  
no em puc  

rendir!
Ben dit!

��!!

Sí, ja ho sé, la il·lusió 
és perfecta, soc un 
insecte pal.

Ah sí, ho vam fer  
a l’escola.

Carai, els 
humans teniu 
escoles? Qui 

ho diria... Tant 
és. He sentit la 
teva història,  
et puc ajudar.

Genial! Per on  
hem d’anar?

     Ei, no  
   t’embalis! 

Soc 
   il·lusionista, 
   no endeví!

Deixa’m  
que rumiï...
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Ei! Ja fa estona 
que rumies.

         Eh? Què?  
    Ah, perdona, dormia...

Ja ho tinc!  
Caldria pujar a una flor 

per trobar casa teva!

Mmm... 
Per què 

no?

Ei! Ei! N’hi ha,  
aquí dins, eh?

Ho somio o fas  
caca mentre parles 
amb mi?  

       Doncs  
 sí, que està 
  prohibit?

Bah, fixa’t,  
és com els 

cavalls.

    Vinga,
 ajuda’m a 
   grimpar.

Per cert,  
com et dius?

Fabrice.


