




VAGIN PASSANT!

Sopes de lletres i laberints. Mots encreuats i jocs de lògica. Alguns 

de nivell infantil, altres que porten una bona estona. Alguns que 

es poden solucionar sense haver sentit cap capítol del podcast i 

altres que només els fans sabran respondre. I, aquí i allà, algun 

de tan fill de puta que per resoldre’l haureu de tornar a escoltar 

l’episodi d’on surt.

Si us cal ajuda, hi ha un apartat de solucions a les últimes pàgines. 

Neu tirant que ja hi som,

L’equip de Berícid Sulfúric



1 – ASSASSINAT A GLADSTONE MANOR

Aquests són tots els sospitosos de l’assassinat de Charles Gladstone. Clue 

Hintenton, el famós detectiu privat, els ha reunit a tots, hui, ara, a l’habitació 

blava de l’Ala Nord, per fer-los saber qui és el culpable. Després de moltes 

voltes innecessàries, i si tu el saps guiar per l’únic camí correcte, arribarà a 

descobrir-lo.

20 – TRIA LA TEVA AVENTURA
1. Egidi

2. Troba la follet Pi

3. Demanen indicacions a la fonda

4. Arriben a la muntanya de Golinthia

5. Egidi mor asfixiat per una armadura

6. Egidi talla una orella a Pi

7. Un esquirol activa les trampes

8. Egidi talla el braç a la Princesa

9. Apareix el Cavaller Montserrat

10. Egidi torna a tallar el braç a la Princesa

11. Pi es revela com a força maligna

12. Sánchez es desperta de la migdiada

22 – EL JOLGORIO 23 - LA CASA DEL DENTISTA
1. Anàfia

2. Numismàtic

3. Paral·lelepípede

4. Decímetre cúbic

5. Cassigall

6. Bocoi

7. Celíac

8. Menstrual

9. Llampúdol

10. Filaberquí

24 - UNA VEU DINS ELS TEUS SOMNIS
Tavernera: el sentiment de culpa, Ocell savi: la punxada d’una plo-

ma, Homes savis: un vector circular, Cara de tot el que es fon: el 

passadís de marbre, Veu: la lletra E.

26 - QUIN SERVEI DE MERDA



2 – MAL ASTRE

L’apocalipsi ha provocat alteracions còsmiques tan greus que fins i tot s’han 

desordenat els noms propis. Ajuda els personatges a recordar com es diuen.

ENJABONA TIMBRES  _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _

(presentador estupendo)

GUARDEN MI POLVILLO  _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(catedràtic d’història)

GORDO LORD RÍOS  _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _

(en fase de negació)

EL PRECLARO   _ _ _ _     _ _ _ _ _ _

(entusiasta de la violència)

SABOREAR TÍBIAS   _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _

(especialista en apocalipsis)

PIRA MARCHITA   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _

(reportera intrèpida)

8 – LA PEDRA DAURADA
El 4, és l’únic que té les 

busques en una hora exacta.

9 – SOBREDOSI DE CAFEÏNA
Wasser Kessel haurà de recollir vuit 

tasses.

12 – MANTIS CALAMAR NAZI EXCAVADOR
1 = B, 2 = C, 3 = D, 4 = A

13 - TÚBULOS DE MALPIGIO

Un gran danés

un gran danés

San Bernardo

Un pequinés

un pequinés

Un afgano

Border Terrier

Boston Terrier

Perro de aguas portugués

Bulldog francés

bulldog francés

Carlino

14 – UNA PIRÀMIDE DE BOJOS
“Per la Tríada de Tebes”

15 - ARXIUS TERRESTRES
1. Wasser Kessel

2. Ambiòrix

3. Flequera

4. La guillotina no espera la guillotina

5. La distància d’una tempesta

6. M&M’s

7. Toritaka Tokumei

18 - 700: OPERACIÓ GLAÇ LUNAR
Ping Pong ha de dir: “Si li pregunto al teu company quin és el codi 

que necessito, què em respondrà?” i, en qualsevol cas, ha de triar 

l’opció contrària al que digui l’espia. 

Si fa aquesta pregunta a l’espia que diu la veritat, aquest indicarà 

el codi fals, perquè això és el que respondria el mentider. Si ho 

pregunta a l’espia que menteix, aquest també la portarà al codi fals, 

perquè l’altre diria quin és el correcte però ell ha de mentir.

19 - LES CRÒNIQUES DE SHAÅSVLA
“Talachela, chi! Choquetedit, chi! Tu gafes i la poses! Molt fort! 

Embutir el bratz dins el gripau, molt dins els budells fort! Enlla-

vora tu RA i tó fora. Chofalamàquina. Fa un paquet, treus pel culet 

i fa un paquet. Budell, fa paquet de budell i chachachela. Endesprés 

gafa el paquet i pam, pam, pam, contra… algo. Chenchemiriments. Pam, 

pam, pam, unatona. I ya quan tachó… puf… pachurrat finet, benbó pam-

paquetaya!”

16 - INDIGEST
“Per gent especial”



3 – ÓSMAN, LO SUPERHEROI

Tot sembla un dia normal a Renaixencity. Però, oh! Oh, quanta ignomínia! 

S’ha format un nou superequip de supermalvats que amenaça el benestar 

dels ciutadans i el somni americà! Encara no estem del tot segurs de qui 

són, i tu tens l’oportunitat de decidir-ho. Atribueix un superpoder a cada nom 

de malfactor i un nom de malfactor a cada superpoder.

Nom: GOURMET DEL FOIE-GRAS

Superpoder:

Nom:

Superpoder: Llança rajos làser per l’aixella dreta

Nom: LLAC TITICACA

Superpoder:

Nom:

Superpoder: Canta molt malament

Nom: SÚPER ENAGOS

Superpoder:

Nom:

Superpoder: Se sap de memòria tots els números de telèfon del món

1 – ASSASSINAT A GLADSTONE MANOR
Clue Hintenton havia d’arribar fins a ell 

mateix.

6 – AGENT PATOGEN

2 - MAL ASTRE

1. Benjamí Bonastre

2. Ramon Puigdellívol

3. Dolors Rodrigo

4. Pere Llorca

5. Sebastià Iborra

6. Maria Pitarch

4 - TURBOFLASKER 3000 ULTRAMAX PLUS
Si usted ha respondido “¡BÁLSAMO!”, “Bál-

samo” y/o “Balsamə” en todas las frases, 

¡ES ABSOLUTAMENTE CORRECTƏ!

5 – EL CACAREO DEL AMOR
La Cornelia és l’única que té 

una sola pota.

7 - MAL ASTRE
El seu mitjà de transport pre-

ferit era l’ambulància – Orson 

Welles (agafar un taxi a Nova 

York és molt difícil i ell era 

un home ocupat)

Alguns autors consideren la 

seva obra “antifilosofia” – Mar-

quès de Sade (es burlava de 

tot sistema de pensament que 

partís de la raó i deixés de 

banda els impulsos)

Va escriure el llibre “Ser madre hoy” – Judes Iscariot (l’ha escrit 

en Miguel Noguera, però al món de Limbo Rock són la mateixa persona)

Els seus pares eren una filòsofa i un anarquista – Mary Shelley (filla 

de Mary Wollstonecraft i William Godwin)

Va anar a judici per transvestisme, entre altres càrrecs – Joana 

d’Arc (la resta de càrrecs ascendien a SETANTA i incloïen bruixeria 

i heretgia)

Es va passar part d’una guerra en una estació meteorològica – Martin 

Heidegger (la Primera Guerra Mundial, quan encara no passejava de la 

maneta amb Goebbels)



4 – TURBOFLASKER 3000 ULTRAMAX PLUS

I de sobte, de la ranura per bolígrafs apareix...

Omple els buits del seu discurs:

“¿CÓMO ESTÁ, VECINO? 

Déjeme hacerle una preguntə. ¿Cómo cree que George Washington entró 

en su traje de galə? ¡Con ________!

Déjeme hacerle una pregunta personal. ¿Cómo cree que Colón descubrió 

el escorbuto? ¡Con ________!

¿Tiene problemas con su cabello? ¡Nada que una generosa porción de 

________ no pueda arreglər!

¿Se le acabó el jabón? Pues ya no necesitə. ¿Para qué lavar platos al estilo 

antiguo cuando se puede hacer con el nuevo ________? ¡Con un poquito 

basta!

¡El ________ hace maravillas en las tuberías suciəs!

¡No use jalea! ¡Mejor use ________! ¡Es comestible!”

SOLUCIONARI

* Cal fer saber que Bàlsaman està basat en aquest personatge de Ren & Stimpy. El monòleg 

que es presenta no és nostre sinó de la sèrie, però l’esperit és exactament el mateix.

*



5 – EL CACAREO DEL AMOR

Una d’aquestes gallines no és com la resta de gallines. Una d’aquestes 

gallines és única. Es diu Cornelia, és la mascota del Senyor Mullan i serà 

la culpable que facin fora la Dorothy si no aconsegueixes trobar-la. Ràpid!

A
qu

es
ta

 ta
ul

a 
et

 p
ot

 a
ju

da
r a

 tr
eu

re
 c

on
cl

us
io

ns
: m

ar
ca

 a
m

b 
un

a 
X

 le
s 

op
ci

on
s 

qu
e 

ha
gi

s 
de

sc
ar

ta
t 

i, 
pe

r 
ex

em
pl

e,
 a

m
b 

un
a 

O
 le

s 
qu

e 
tin

gu
is

 s
eg

ur
es

.



6 – AGENT PATOGEN

La grip que transporta el passatger d’Agent Patogen és més eficient que el 

plom, l’òxid potàssic o el berícid sulfúric. Busca deu noms de substàncies 

verinoses en aquesta tòxica sopa de lletres.

26 – QUIN SERVEI DE MERDA

Qui havia dit que atendre un bar fos fàcil? El pobre cambrer té molts clients 

a servir i ha de saber on seuen, què han demanat i quant els ha de cobrar. 

Però esclar, ha tingut molt mal dia i només recorda alguns detalls de cada 

comanda. L’ajudes?

1. L’encarregat de la galeria d’art ha demanat un Martini

2. Qui està assegut a la terrassa ha de pagar 1€

3. Qui ha demanat cafè amb llet està assegut al costat del lavabo

4. Qui seu vora la finestra pagarà 5€

5. El noi que llegeix ha de pagar 2€

6. Qui seu a l’entrada pagarà més que qui ha demanat una tapa d’olives

7. Els que vénen d’enterrament no han demanat cervesa

8. La noia que canta (que no ha demanat cafè amb llet) ha de pagar 3€

Àntrax   Arsènic

Barbitúric  Benzè

Cicuta   Estricnina

Mercuri  Morfina

Ricina   Tetradotoxina



7 – LIMBO ROCK

Relaciona cada personatge històric amb el fet que correspon a la seva vida.

25 – LA BRIGADA

Per tots els multiversos! Els supermalvats que has creat a l’apartat d’Ósman 

han arribat la dimensió de la Brigada per fer de les seves. Afortunadament, 

en aquest món tu també tens poders: ets capaç d’atrapar els teus enemics 

en una presó bidimensional si en fas un retrat fidedigne. No pots perdre més 

temps! Dibuixa els supermalvats per acabar aquest malson.

(escriu els noms a les caselles on no n’hi ha)

El seu mitjà de transport preferit era 

l’ambulància

Va anar a judici per transvestisme, 

entre altres càrrecs

Alguns autors consideren la seva 

obra “antifilosofia”

Els seus pares eren una filòsofa i un 

anarquista

Es va passar part d’una guerra en 

una estació meteorològica

Va escriure el llibre “Ser madre hoy”



8 – LA PEDRA DAURADA

És hora d’anar al cine! Però espera, quina hora és? Digues quin d’aquests 

rellotges és l’únic que marca l’hora exacta.

(pista: no cal haver sentit el capítol per trobar la resposta)

24 – UNA VEU DINS ELS TEUS SOMNIS

“Què és l’inici d’una època, el final d’un

període i un segon de cada temps?”

Recordes la resposta que dóna cada personatge a l’endevinalla?

Tavernera:

____________________________________________________

Ocell savi:

____________________________________________________

Homes savis:

____________________________________________________

Cara de tot el que es fon:

____________________________________________________

Veu:

____________________________________________________

I tu? Tu què creus que és, i per què? Recorda que, com diu en Pablo, totes 

les solucions valen si estan convenientment raonades.

____________________________________________________

____________________________________________________



9 – APROXIMACIÓ CIENTÍFICA ALS POSSIBLES
EFECTES D’UNA SOBREDOSI DE CAFEÏNA

Ai, els cafeinòmans! No es pot viure amb ells ni sense ells. El Doctor Wasser 

Kessel ha estat entrevistant Wütend Leinwand, cafeinòman agressiu i pintor 

a l’aire lliure, que ha començat destrossant-ho tot exigint cafè i ha acabat 

destrossant-ho tot perquè n’havia pres massa. Quantes tasses haurà de 

recollir el Doctor al final de la jornada?



10 – ZÀPPING

La Coseta ha demanat ajuda a en Flack i en Flannigan per derrotar el Rei 

Simi, però no els ha avisat que era invisible! Uneix els punts perquè puguin 

veure el seu enemic i guanyar la batalla.

23 – LA CASA DEL DENTISTA

Etzigori, quina mala llum! Completa aquests mots encreuats i demostra que 

el teu vocabulari està a l’alçada de l’eminència literària que és Sir Archibald 

Mayer.

Horitzontals:

4. Unitat de mesura de venta de novel·les.

6. A més d’acollidor, l’estudi de Sir Archibald és...

8. La millor manera de definir el dia que fa, segons el benvolgut Alexander.

10. Un bon escriptor s’ho ha de considerar.

Verticals:

1. Sir Archibald es troba en una caixa epacta, ínfula i....

2. El fons d’armari de Sir Archibald s’hi ha tornat.

3. Qualificatiu que va rebre l’obra de Sir Archibald al London Journal (el punt 

de la ela geminada té casella pròpia perquè a vegades el món és així d’inquietant).

5. Tot creuant-lo, a Sir Archibald li va venir un filadís.

7. La millor manera de definir el dia que fa, segons Sir Archibald.

9. Exclamació de sorpresa.



11 – EL SENYOR DE LA CLAU; L’IMPERI DE LIDL

Anar al súper just abans que tanquin t’havia de passar factura algun dia. 

Has anat a buscar un paquet de patates, i quan has tornat a l’entrada ja 

havien tirat la persiana. Si no vols passar la nit al Lidl i enfrontar-te a tota 

mena de perills insospitats, la teva única opció és córrer fins a l’altra porta 

amb l’esperança que encara no l’hagin tancada. Seràs capaç d’arribar-hi 

sense perdre’t?



12 – L’ESGARRIFÓS MANTIS CALAMAR NAZI
EXCAVADOR DE L’ESPAI EXTERIOR

Les mantis femelles han començat a excavar cap a la victòria. Relaciona 

cada túnel amb el fragment que li falta perquè puguin assolir el seu objectiu 

d’aniquilar la raça humana. Poder Mantis!

22 – EL JOLGORIO

¡Qué cuarteto de domingas! Troba set diferències entre les Burlesques.



13 – TÚBULOS DE MALPIGIO

Completa la lletra de San Bernardo veient els gossos que hi apareixen.

21 – L’HORA D’EN ZAC ZACHARY

Dels creadors de White Steed (un whisky ben escollit) i Sabó d’Alpaques 

(el millor per les taques), arriben... Una sèrie de productes sense eslògan. 

Inventa’t una rima per cadascun i sigues el millor que li ha passat al món 

publicitari des de 1937. 

dentífric Flash:

“___________________________________

___________________________________”

sucre blanc Moreno:

“___________________________________________

___________________________________________”

betum Dandy:

“_________________________________________

_________________________________________”

llimonada Van Pelt:

“_______________________________________________

_______________________________________________”

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________



14 – UNA PIRÀMIDE DE BOJOS

Fes ús dels teus coneixements egiptològics i desxifra aquest jeroglífic per 

recordar què exclama Horus abans de desmaiar-se pel verí de Seth.

20 – TRIA LA TEVA AVENTURA

A través d’aquest tauler i en dotze moviments, refés el camí del valerós 

Egidi per les terres de Calidoscopi Minvant fins a trobar-se amb la Dragona 

Sánchez. Et pots moure com un rei d’escacs.



15 – ARXIUS TERRESTRES

Demostra que has prestat atenció a la col·laboració més gran que mai ha 

existit i respon correctament aquestes preguntes.

19 - LES CRÒNIQUES DE SHAÅSVLA

El Senyor Malràs desvarieja una mica, però ha estat tocat per la gràcia de 

Glöpita. Ordena el seu monòleg per conèixer el procés de preparació de la 

mantega de gripau.

Recorda que el tret de sortida és una pregunta de Miquel Cols:

“Vol dir gelat de stracciatella?”

1. Quin personatge de Berícid fa un cameo al relat prehistòric?

 a) Rafel

 b) Clue Hintenton

 c) Moscardona

 d) Wasser Kessel

2. Com es diu el cap de la tribu gal·la?

 a) Valèrix

 b) Ordrealfabètix

 c) Ambiòrix

 d) Genèrix

3. A què es dedica la protagonista del relat medieval?

 a) Flequera

 b) Llauradora

 c) Mercadera

 d) Titellaire

4. Què proclama el consell de la Revolució Francesa?

 a) ¡La guillotina! ¡No, espera! ¡La guillotina!

 b) La guillotina no. Espera - ¿la guillotina?

 c) La guillotina no espera la guillotina.

 d) La guillotina no. Espera la guillotina.



18 – 700: OPERACIÓ GLAÇ LUNAR

Ping Pong es troba en una missió a la recerca de documents secrets For 

British Eyes Only, i necessita el codi per desencriptar-los. Per sort, han 

acomiadat el contacte que alternava la informació real amb la falsa. Per 

desgràcia, al Servei Secret de Sa Majestat li agrada posar les coses difícils 

als seus propis agents.

Pong es troba davant de dos espies. Un sempre diu la veritat, l’altre sempre 

menteix. Tots dos tenen un codi, però només un és pels documents que ella 

busca  (l’altre serveix per desxifrar els missatges ocults al White Album dels 

Beatles). L’agent Pong només té una oportunitat: fent una sola pregunta a 

qualsevol dels espies, ha de saber quin és el codi que necessita.

Com s’ho farà?

5. Què compten les protagonistes del relat de la postguerra?

 a) Els diners que han guanyat en acabar la jornada

 b) La distància d’una tempesta

 c) Les provisions que queden

 d) Les persones que falten

6. El pilot de drone diu que els nens han de devorar tones de...

 a) Lacasitos

 b) Conguitos

 c) Phoskitos

 d) M&M’s

7. Com es diu l’autor de Senyor Kauffman?

 a) Toritaka Tokumei

 b) Tooru Kinomoto

 c) Tatewaki Kuno

 d) Tokuro Takakura



16 – INDIGEST

La Junta Directiva d’Embotits Vescatur t’ha convidat a un piscolabis que no 

et fa cap mena de gràcia. Escapa’t de la festa abans que sigui massa tard 

tot completant el lema de l’empresa: “Carn especial...”

17 – PODRIA SER PITJOR

Aquest exercici és un repte: siguis on siguis, para el món i posa’t a cantar 

la cançó del tapir a ple pulmó i amb veu de tapir. A punt? Una, dues i tres!

Un vell tapir volia sortir a la mar

volia sortir a la mar

volia sortir a la mar

Un vell tapir volia sortir a la mar

un tapir

un tapir

un tapir

S’havia fet gran i volia veure el món

volia veure el món

volia veure el món

S’havia fet gran i volia veure el món

però el vaixell se li va escapar

Es va posar molt trist

però algú l’havia vist

era un peixet genial!

I aquell peixet tenia una solució:

fes volar la imaginació!

Tancant els ulls tots dos junts van arribar

a llocs emocionants,

ciutats espaterrants

Berlín, Bangkok, Acapulco i Hawaii

i també l’Àsia Oriental·la

Un bon matí el peixet va anar a comprar

alguetes per dinar 

i plàncton per sopar

Quan era fora va arribar un senyor

i es va endur el tapir al zoo

Ai, estimat amic,

ja res és divertit

si amb tu no puc jugar

El vell tapir es morirà aviat,

la vida no té sentit


