44 – LA BELLA FLORISTA

45 – LA TRAMA

1. Orquídea

1. La crida: l’Àlex es creua amb quatre trames en

2. Gardenia

un sol dia

3. Narciso

2. La partença: la Màgica Marga envia l’Àlex a fer

4. Lavanda

recaditos

5. Begonia

3. Les proves: la siesta, el jamón, la ropa y la basura

6. Rosa

4. La temptació: l’Àlex coneix l’Aleix i s’enamora

7. Crisantemo

perdudament

8. Girasol

5. L’apoteosi: l’Àlex abandona l’Aleix

9. Dalia

6. El retorn: segona trobada amb la Màgica Marga

10. Violeta

7. El missatge: el discurs heroic

46 – SEXE

48 – SILENCI ERRANT, LLADRE DE GUANT BLANC

1. L’amazona

El cartògraf envia els plànols a Silenci dins una caixa

Enigmes, crucigrames, trencaclosques, bigotis famosos...

2. Els ballarins

amb candau. Silenci ha d’afegir un altre candau a la

Tot el que necessita un quadern de vacances. Fes servir

3. El rodeo

caixa un cop la rebi i tornar a enviar-li al cartògraf.

la lògica, la imaginació i els teus coneixements del cànon

4. El sant

El cartògraf retirarà el seu candau, de manera que

sulfúric per arribar fins al final i proclamar-te una autèn-

quedi només el de Silenci, i el tornarà a enviar. Com

tica deïtat berícida, omnipresent i omnipotent. Si et cal

que Silenci té la clau perquè és el seu propi pany,

ajuda, trobaràs un solucionari a les darreres pàgines.

Torna la sensació de l’estiu!

no tindrà cap problema a obrir-lo.
Ni siquiera Jesucristo está a la altura de tus huevos,
49 – LOS PISCIFACTOS

50 – UNA PIRÀMIDE DE BOJOS 2.0

Las mismas personas detrás del dibujo

Jo començaria a dibuixar la gent com...

Sailor Moon son obradoras de homose-

De cara. No de perfil. De cara

xualismo y lesbianidad. No es palabra,
son evidencias.
51 – HISTÒRIA DEL CINEMA
1. Breakfast at Tiffany’s
2. A Clockwork Orange
3. Metropolis
4. The Fifth Element

53 – SOPA DE VIDRE

l’equip de Berícid Sulfúric

34 – MORTÍCIA FM
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35 – EL ESTRUNDO DE CÁLITO
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37 – PROTOCOL H-74

36 – DAMISEL·LA COLLINT PRUNES

Tingues en compte que aquests passatemps estan basats

1. Salvador Dalí

4. Albert Einstein

2. Groucho Marx

5. Hulk Hogan

3. John Waters

6. Charlie Chaplin

en les temporades 3, 4 i 5 de Berícid Sulfúric. Per descarregar
el primer quadern i començar des del principi, visita

39 – BADPOINT

bericidsulfuric.com/quadern.

Joe, William, Jack i Averell. Són els
Germans Dalton de Lucky Luke.
40 – TOTES LES PARULES VOLEN
AMIGA

ORDRE

QUÈ PORTA

GÈNERE

Narradora

Segona

Te

Poesia

Clara

Primera

Refrescos

Relat

Ariadna

Quarta

Pizza

Novel·la

Laura

Tercera

Patates

Assaig

41 – EL INTERNETE

43 – DIARI D’UN BOIG
1. - b. La Terra s’asseurà a la Lluna
2. - c. Un orfebre coix
3. - d. Una corda rosegada i oli de llinosa
4. - a. Els nassos

27 – La cinquena dimensió

27 – LA CINQUENA DIMENSIÓ
La Caixa representa una opció segura pel seu futur a curt i llarg termini. Li regalem

Faries el que fos per aconseguir el que vols? Si no et convenç la idea de demanar

una cafetera!

desitjos, potser la Criatura Infernal se t’acabarà ficant a la butxaca amb el contin-

28 – KESHI, LA GUARDIANA ROSELLA
Keshi: diadema dels miracles, faldilla de les bones intencions
Yuri: braçalets de la justícia, llacet rosa

gut d’aquest missatge secret separat per síl·labes. Per desxifrar-lo et pots moure,
per descomptadíssim, com un cavall d’escacs.

Hasunohana: cinturó del coratge, enagos de “el més important és participar”
Marö: botes del bon auguri, còfia del reciclatge
29 – CALAMITY 5
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30 – RATA, ASPIRINA, PUPES I SARDINA
esquifides, amb ulleres
o que porten americana,
però només una compleix
totes tres característiques.
Trobaràs en Han a baix a la
dreta.

31 – EL FREUDCAST
1. Thriller de Michael Jackson
2. London Calling de The Clash
3. The Velvet Underground & Nico de The Velvet Underground
4. Nevermind de Nirvana
32 – EL CASTELL WOLANSKI
1. Zombie

6. Mòmia

2. Harpia

7. Kraken

3. Hidra

8. Minotaure

4. Licantrop

9. Ogre

5. Quimera

10. Gòlem

33 – ¡MEGAMEGALODÓN!
2

RESPOSTA:

COMENÇA AQUÍ

Hi ha diverses persones

28 – Keshi, la Guardiana Rosella
Pels poders que ens atorguen la naturalesa i les flors, el Sol i la llum, l’amor i l’amistat, el subjecte i el predicat... Transformació!. Sabries relacionar cada Guardiana de
la Flora amb les dues peces de roba que es posa a l’episodi?

llacet
rosa

faldilla de les
bones intencions

botes del
bon auguri

diadema dels
miracles

SOLUCIONARI
KESHI

YURI

HASUNOHANA

cinturó del
coratge

MARÖ

còfia del
reciclatge

enagos de “el més
important és participar”

braçalets de
la justícia

53 – Sopa de vidre

29 – Calamity 5

Sembla que al darrer experiment de l’Arquitecta hi ha hagut un... petit... contra-

El petit Amadeus, un dels éssers més perillosos i adorables de la galàxia, final-

temps. Quan ha servit sopa de vidre al Dioptria i ell l’ha mastegada, com fa sem-

ment ha sortit de l’ou! Uneix els punts si el vols conèixer, però compte: és possible

pre, se li ha desconjuntat la boca sencera. Ajuda’ls a trobar-ne totes les peces dins

que quan acabis t’entrevisti.

el plat! I vés trucant a la casa del dentista!
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INCISIVA			PALADAR
CANINA			LLENGUA

54

50

PREMOLAR			MANDÍBULA
MOLAR				GENIVA
QUEIXAL			CÀRIES

53

51
52

30 – Rata, Aspirina, Pupes i Sardina

52 - SOMNI EN UN CRÀTER GALÀCTIC

Un cos esquifit amb americana i una cara pàl·lida amb ulleres, això és tot el que

Fa tants mil·lennis que els crixus i les zíxies estan enfrontats que gairebé no recor-

sabem de l’aspecte de Han Gilbert. El sabries trobar entre la multitud malèvola de

den com va començar tot. Afortunadament, tu pots escriure el relat èpic de l’inici

Twangtown? Al capdavall necessites un comptable, i ell és un dels millors.

del seu conflicte completant les rimes d’aquest vers.

Una nit de lluna nova
en un cràter lluny d’aquí
un crixus ___________
i una zíxia ___________
Quan es van adonar que ___________
i que tots dos ___________
no van dubtar a ___________
per intentar ___________
Però per desgràcia la zíxia
no va pensar que ___________
per tant, el crixus ___________
i així va néixer un conflicte.
Un conflicte de dues races
que mai van pactar la treva.
Des d’aleshores la guerra
va assolar per sempre el cràter.

51 – Història del cinema

31 – El Freudcast

Sabries identificar a quines pel·lícules pertanyen aquests looks icònics de la his-

Des que el nostre amic Sigmund ha engegat el seu propi podcast no hi ha qui

tòria del cinema?

l’aturi; la seva darrera campanya de màrqueting consisteix a parodiar portades
d’àlbums famosos per atraure més audiència. Sabries identificar-los?

1. _____________________________

3. _____________________________

2. _____________________________
1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4. _____________________________

4. _____________________________

32 – El Castell Wolanski

50 – Una piràmide de bojos 2.0

Sabem que al Castell Wolanski hi resideixen fantasmes, bruixes, vampirs i cientí-

En una visita a Egipte, topes amb aquest jeroglífic mig desdibuixat a la paret d’una

fics bojos, però queden moltes més criatures monstruoses per descobrir-hi. Abans

piràmide. Sospites que es tracta d’una cita directa del Mite d’Osiris i que el seu

de reservar habitació, resol aquests terrorífics mots encreuats per demostrar a en

missatge et revelarà coneixements divins. T’atreveixes a desxifrar-lo?

Grappes que ets especialista en la matèria.

jo comen.aria a
Horitzontals
3. Serp mitològica de molts caps, tallat un dels quals, en neixen dos més.
5. Monstre mitològic amb cap de lleó, cos de cabra i cua de drac.
8. Monstre amb cos d’home i cap de bou.
10. Al folklore jueu, ésser de pedra animat amb màgia.
Verticals
1. Mort vivent
2. Animal mitològic amb cos d’àguila i cap de dona.
4. Persona que es transforma en llop les nits de lluna plena.
6. Cadàver preparat a la manera dels antics egipcis.
7. Calamar gegant de la mitologia escandinava.
9. Gegant dels contes de fades que menja carn humana.

dibuixar la gent
com... de cara. no de
perfil. de cara.
__ __________ _
________ __ ____
_ _ _ ... _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _
______. __ ____.
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49 – Los Piscifactos
Si has passat tantes hores a internet com nosaltres potser t’has adonat que la
Maestra Tijerino està inspirada en Josué Yrion, un evangelista americà que es va
convertir en un meme pels seus sermons contra Disney, Pokémon i Nintendo. Si
no, t’espera una experiència prodigiosa. Les cites que llegiràs han sortit literalment de la boca del Doctor Yrion, només una és falsa. Sabries endevinar quina?
“EN DISNEY ES PROHIBIDO HABLAR
EL NOMBRE DE JESÚS O MENCIONAR
CHRIST OR SOMETHING LIKE THAT”

“LOS SEIS PUNTOS DE LA CABEZA DE ESTE NIÑO, KRILIN, SON
LOS SEIS ESPÍRITUS MALIGNOS Y

“SI TÚ TIENES UNA MÁQUINA DEL

SON LAS SEIS PUNTAS DEL PEN-

NINTENDO EN TU CASA, USTED TIE-

TAGRAMA, QUE ES EL SÍMBOLO

NE UN REPRESENTANTE DEL DIABLO

DE SATANÁS Y DEL SATANISMO”

QUE ES SEÑOR DE TU HIJO”
“CUANDO TUS HIJOS ESTÁN JUGANDO
“LAS MISMAS PERSONAS DE-

CON PIKACHU, ELLOS ESTÁN JUGAN-

TRÁS DEL DIBUJO SAILOR MOON

DO CON EL PROPIO DIABLO, QUE ES EL

SON OBRADORAS DE HOMOSE-

DIOS DE LA REENCARNACIÓN”

XUALISMO Y LESBIANIDAD. NO
ES PALABRA, SON EVIDENCIAS”

“A LOS EMPLEADOS HETEROSEXUALES,
O SEA, CASADOS CON UN HOMBRE O
UNA MUJER, DISNEY NO DIO LOS BENEFICCIOS DE LA ASEGURANZA”

33 – ¡Megamegalodón!

48 – Silenci Errant, lladre de guant blanc

¡Maldita sea, esa bestia inmunda ha arrancado de cuajo los Brickets del Cat-Z-Jo-

Silenci Errant ha ideat un nou pla mestre per robar la Gran Casa de Subhastes

nes! Ayúdanos a encontrar la única pieza que encaja antes de que sea demasiado

Grand, l’únic cop que ha fallat en tota la seva carrera criminal. L’últim detall que

tarde: es una orden.

li falta abans de passar a l’acció són els plànols de la zona i ja ha contactat amb
un mestre cartògraf que els hi pot proporcionar. Vet aquí el problema: Silenci i el
cartògraf no es poden trobar en directe sense aixecar sospites, els correus electrònics són fàcilment hackejables i el contingut de les bústies es pot interceptar si
1

2

no es prenen mesures d’altíssima seguretat.
Els malfactors acorden fer-se arribar els plànols per correu ordinari protegint-los
amb pany i forrellat. Tant Silenci com el cartògraf tenen molts candaus, però no
tenen les claus que els permetrien obrir els de l’altre. Com aconsegueix el cartògraf que els plànols arribin a mans de Silenci?

RESPOSTA:

3

4

47 – Sexe

34 – Mortícia FM

Relaciona cada postura sexual amb el nom que li correspon.
EL SANT

ELS BALLARINS

L’AMAZONA

Completa el crucigrama amb els mots destacats al monòleg d’Anastasi Anestèsia.
EL RODEO

M
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1. _____________________________

2. _____________________________

MORT BON DIA! Aquest matí vull fer una CRIDA. Sense cap intenció d’aixafar-te
l’ÀNIM, voldria que em donessis un cop de MÀ i m’ajudessis a pensar en totes les
possibilitats que TÉ l’ART de morir.
Com serà el teu final? Esclar que encara no ho pots SABER, però per què no jugar
a IMAGINAR-s’ho? Aquest és el REPTE que et proposo: quin serà el teu ADÉU definitiu? Amb una SOGA al coll, consumit pel SIDA, asfixiat pel GAS, devorat per
l’ÀNTRAX? Una PLAGA bíblica, potser? Voldries CREMAR-te viu o ser abduït per
ÀLIENS? Es tracta d’una CÀBALA, no d’un TEMA MORAL. On serà? A CASA, al
3. _____________________________

4. _____________________________

BAR, en un vaixell a la DERIVA? SI el teu gran AMOR t’ha de matar en un atac
d’IRA, amb quina ARMA ho farà?
La vida és un joc i tu n’ets el DAU; has d’ACATAR les normes. I AL final la mort arriba
RÀPIDAMENT, així que pensa en el teu LLEGAT. Què hi dirà a LA teva LÀPIDA?

35 – El Estrundo de Cálito

46 – Maleïts pirates

Els camins cerebrals són confosos, llefiscosos i recargolats, especialment quan el

Els dotze mars són plens de filibusters afligits per malediccions de tota mena.

cervell en qüestió és d’un cadàver que es deteriora per moments. Afanya’t a sortir

A Maleïts pirates en vam conèixer uns quants, però els obradors de màgia són

si no t’hi vols quedar per sempre!

incansables i sempre n’apareixen de nous. Ara et toca a tu decidir el destí que
espera a aquests bucaners: escriu una maledicció per cadascun i dibuixa’ls un cop
l’encanteri hagi fet efecte.

ABANS

SORTIDA

MALEDICCIÓ

DESPRÉS

45 – La Trama

36 – Damisel·la collint prunes

La gran aventura de l’Àlex està basada en Monomite (o El viatge de l’heroi) de

És el bigoti el que fa l’avantguardista o l’avantguardista el que fa el bigoti? La colla

Joseph Campbell. És una mena de plantilla argumental, un model bàsic que es

de La Synalèphe mai ho ha tingut clar, però és ben segur que els bigotis són un

troba en relats mitològics d’arreu del món i encara segueixen les històries actuals.

assumpte d’extrema importància fins i tot avui dia, passada l’esplendor dels bohe-

Sabries relacionar cada part de La Trama amb la seva etapa monomítica correspo-

mis parisins. Sabries identificar la personalitat a qui pertany cadascun d’aquests

nent?

bigotis?

MONOMITE

LA TRAMA

1. LA CRIDA

La Màgica Marga envia l’Àlex a fer recaditos

2. LA PARTENÇA

L’Àlex abandona l’Aleix

3. LES PROVES

El discurs heroic

4. LA TEMPTACIÓ

Segona trobada amb la Màgica Marga

5. L’APOTEOSI

La siesta, el jamón, la ropa y la basura

6. EL RETORN

L’Àlex es creua amb quatre trames en un sol dia

7. EL MISSATGE

L’Àlex coneix l’Aleix i s’enamora perdudament

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

4. ____________________

5. ____________________

6. ____________________

37 – Protocol H-74

44 – La bella FLorista

Els Estats Units van guanyant la cursa espacial perquè ho ha dit en Neil Armstrong

Esta mañana Adelaida se ha levantado con el flow del revés. Por mucho que rapee

per la tele... Oi? En fi, depèn de qui t’ho expliqui. Troba set diferències entre

mientras organiza el género de la tienda, los nombres de las flores le salen desor-

aquestes versions dels fets.

denados. ¿Puedes ayudarla descifrando estos anagramas?

ANAGRAMA

FLOR

1. ADQUIERO

_ _ _ _ _ _ _ _

2. INDAGARÉ

_ _ _ _ _ _ _ _

3. CORNISA

_ _ _ _ _ _ _

4. VÁNDALA

_ _ _ _ _ _ _

5. AGOBIEN

_ _ _ _ _ _ _

6. OSAR
7. MORTECINAS
8. GORILAS
9. LIADA
10. ELATIVO

_ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _

43 – Diari d’un boig
Sobre Propishchin i la Lluna: si has prestat atenció al nostre protagonista, o si ets
gent com cal i estàs al dia dels afers actuals, de ben segur podràs resoldre aquest
qüestionari sobre el fet extraordinari que s’acomplirà demà a les set de la tarda.

1. De quin fenomen ha informat el conegut químic anglès Wellington?
a. La Lluna pondrà una segona Lluna
b. La Terra s’asseurà a la Lluna
c. La Lluna desapareixerà dues nits per ser reparada
d. La Terra intercanviarà posicions amb la Lluna
2. Qui fabrica la Lluna?
a. Un rellotger borni
b. Un fuster sord
c. Un orfebre coix
d. Un llauner mut
3. Què han posat a la Lluna?
a. Un tap foradat i un tirabuixó
b. Pega dolça i vernís
c. Una trampa per ratolins
d. Una corda rosegada i oli de llinosa
4. Qui hi viu?
a. Els nassos
b. Els reis
c. Els bojos
d. Els galls

38 – La cançó de les fInestres

42 – Afaitar i tallar cabells

Sempre podràs dir “jo també hi era” quan els llibres d’història parlin de la manifes-

Anatole Dimitrios, el famós mercenari grec, ha passat una vida plena d’aventures

tació ciutadana contra la llei de Prohibició i Regulació del Traspassament Corpori

i perills. Per sort o per desgràcia, també corren molts rumors al seu voltant i la

Voluntari per la Finestra (PRTCVF). Què diu la teva pancarta? Inventa’t un lema i

gent tendeix a inventar-se algunes parts de la seva biografia. És el teu torn de fer

lluita pels teus drets!

la bola encara més grossa: omple els buits amb els esdeveniments i les dades que
hi falten com et sembli més convenient.
ESDEVENIMENT

DADES
Dimitrios descobreix que el comandant de les tropes
enemigues no és més que tres toixons sota una levita.

L’Afer del Feldespat
Mata cent vint-i-cinc persones fent servir només el polze.

Conspiració Sinclair
Guerra de Tres
Quarts de Deu

Perd el braç dret.

Envia el telegrama més llarg del món.
Conferència Tòtila
L’amant de Dimitrios durant la darrera dècada, Kuzma
Petrakis, resulta no ser més que tres toixons sota una
levita. “Altre cop?!“, exclama el mercenari.
El contraatac dels
ostrogots
Desastre de
Barbados

Una explosió el llança al mar on, després de nadar
durant quatre dies i quatre nits, arriba a una illa on es
fabrica un rai amb palmeres.

41 – El internete

39 – Badpoint

Pérez y Gómez, encontradores de links. Está usted delante de una página llena de

Quin dia! La Lenora ja ha acabat d’enterrar tots els cossos de la jornada. Avui hi ha

enlaces de descarga y no sabe cuál es el correcto, ¿cierto? La solución es más sen-

hagut quatre morts nous. Eren família teva? Fes memòria i recorda quins d’aquests

cilla de lo que parece: busque el único botón que no se repite y llegará al archivo

noms esmenta l’enterramorts de Badpoint quan coneix el Sheriff Connoly. Punts

deseado.

extra si saps per què es diuen així!

ORIGEN DELS NOMS: ____________________________________________

40 – Totes les paraules volen
RELAT

Els records, com les paraules, s’esvaeixen amb el temps i cada cop es fan més
difícils de lligar. Pots ajudar la narradora a reconstruir aquella nit? Aquell 31 d’oc-

NOVEL·LA

tubre? En base al que recorda de la trobada, dedueix qui va portar què, en quin
ordre els hauria tocar llegir els textos i a quin gènere literari pertanyien.

ASSAIG
POESIA

1. La Clara va ser la primera a llegir.
2. Qui escrivia assajos va portar patates, qui escrivia poesia anava segona.
3. L’Ariadna estava escrivint una novel·la.

PATATES

4. Qui anava quarta va portar pizza.
5. La narradora va portar te.

REFRESCOS

6. Qui va portar refrescos, que no era la Laura, havia escrit un relat.
PIZZA
ORDRE

QUÈ PORTA

GÈNERE

Narradora

TE

AMIGA

Clara

SEGONA
PATATES

REFRESCOS

PIZZA

TE

RELAT

NOVEL·LA

ASSAIG

POESIA

LLAURA

ARIADNA

CLARA

NARRADORA

PRIMERA

Et pots ajudar amb la taula de la pàgina següent per treure conclusions.

TERCERA

Laura

QUARTA

Ariadna

