la sensació de l’estiu recontraataca
Tres temporades més a la butxaca i un nou quadern de
vacances! En aquest llibret hi trobaràs pomes, sucs, cerveses, vampirs i tota la resta d’indispensables per passar
unes vacances entretingudes. Et caldran imaginació, lògica, dots d’observació i potser reescoltar algun episodi si
la memòria et falla. Trobaràs un solucionari a les pàgines
finals.
¡Que corra el champán! ¡Invitan los Bennett!
l’equip de Berícid Sulfúric

54 – La revolta berezutski
Benvinguts, amics, al circ que pot fer tots els vostres somnis realitat! Berezutski
és el seu nom i... Va una mica just d’actuacions després d’acomiadar la Josipović.
Afortunadament, tu ets un prodigi de l’art circense. Omple aquesta fitxa per presentar-te al càsting que tindrà lloc aquesta mateixa tarda.

NOM ARTÍSTIC

TÈCNICA

BREU EXPLICACIÓ DEL TEU NÚMERO
Tingues en compte que aquests passatemps estan basats en
les temporades 6, 7 i 8 de Berícid Sulfúric. Per descarregar-te
els primers quaderns i començar des del principi, visita:
bericidsulfuric.com/quadern
bericidsulfuric.com/quadern2
DIBUIXA EL VESTUARI QUE PORTES

55 – LA PRIMERA VERITAT

56 – RAPUNZEL EN LA CIUDAD

Gonzalo Palosanto necessita la teva ajuda: és sabut que no volta gaire fi des de fa

En un intent d’amagar-se de la tieta, la guineu s’ha camuflat tan bé que ha mig

uns anys, però continua sent el millor mentider del món. Només cal que t’inventis

desaparegut. Uneix els punts o mai es reunirà amb la Rapunzel!

mentides per salvar la reputació d’unes quantes empreses i ell les defensarà sense cap problema. T’ha deixat uns quants exemples per inspirar-te.
PROBLEMA
Windows és una còpia barata

TAPADORA

34

Els ordinadors Apple no s’engeguen

30

33

28
29

32 31

35

27

d’Apple
36
38

37
Vessament a l’Antàrtic de BP

El petroli és una substància natural no contaminant
42

41

39
40
45

24
20
19
18

La Crispy Chicken no és sana

43

Té exactament el mateix valor nutritiu que una

44

46

25

26
22

23

21
17 15

14
13

16

amanida
8

47
49
Els retards de Renfe arriben

51

als enviaments

Troben un dit humà en un
iogurt La Fageda

12

48

50

7

als dos anys d’espera

Ikea deixa d’incloure cargols

11

56

57
62
63

6

58
61
60

59
64

65
66
67

5
4
3
2
1

9

10

57 – EL MUSEU DE LA RÀDIO

58 – RINOCERONT

Maximilà Rovirosa et vendrà qualsevol cosa. A tu, i als pobres propietaris del mu-

Està demostrat; a la ciutat hi ha tant rinoceronts d’una banya com de dues. Indica

seu de la ràdio. Series capaç de recordar quina explicació hi ha al darrere de cadas-

a quin animal pertany cada joc de banyes.

cuna de les andròmines que els intenta encolomar durant l’episodi?

TAP D’AIGUA MINERAL
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

FILFERRO
_________________________________________________________________________________

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

4. ____________________

5. ____________________

6. ____________________

_________________________________________________________________________________

CALÇOTETS
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

CORBATÍ
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

RODETA DE DIAL
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

59 – TRAGÈDIA DE PERSÈFONE
Persèfone, Hades, Zeus i Demèter són només alguns dels personatges de la mitologia grega. Demostra’n els teus coneixements completant aquest petit panteó.

HORITZONTAL
1. Deessa mare, esposa de Zeus
3. Deessa de l’amor carnal i la bellesa
4. Missatger dels déus, patró del comerç i la retòrica
5. Deessa de la guerra i la saviesa
7. Déu dels oceans, els terratrèmols i els cavalls

VERTICAL
1. Déu del foc i del metall, patró dels ferrers
2. Déu del vi i l’èxtasi, patró del teatre
3. Deessa de la cacera, la natura i els parts
5. Déu de la guerra, la sang i la violència
6. Déu del Sol, la llum i el coneixement

60 – DOS MOLINS

61 – GUILLEMA DECÒRUM

Ha arribat el moment de convertir-te en habitant de Dos Molins! El que veus aquí

“Sóc escriptora. Escriptora de llibres infantils”. Et sona? La pacient 437 necessita

sota és una versió molt lliure de la fitxa de personatge de 12, el sistema de rol que

algú que il·lustri els seus llibres i tu podries ser l’opció més adient. Dibuixa una

vam ser servir a l’episodi. Quina classe d’animal ets? Quines eines, característiques

mostra de com acompanyaries gràficament les seves obres.

i habilitats tens? Tot queda a elecció teva i només depèn de la teva imaginació!

DIBUIXA’T

MELANGIA

PÈRDUA

(ensenya el concepte de malenconia)

(un llibre sobre la mort)

GENT QUE ET VOL FER MAL

LA INQUIETUD

(llista de persones perilloses)

(sobre com vas matar el teu gos)

DADES
Nom
Espècie

CARACTERÍSTIQUES

EINES

(trets físics, idiomes que parles,

(objectes especialitzats que duus

la teva professió... atributs especials!)

a sobre i t’ajudaran en l’aventura)

HABILITATS

(nom / descripció)

(capacitats que només tens tu, una mena de superpoders
que fan únic el teu personatge i com es mou pel món)

62 – DIARI DE LA NIT ETERNA

63 – [saibarpankkkkKkk]

Durant el seu viatge per Europa la Neema va conèixer alguns vampirs tan il·lus-

Gaddàmit! Has pogut entrar al Magatzem d’Assistència Robòtica de Daydreams

tres com els membres de la família Vasile, però hi ha molts altres grans noms a

Corporation, però... Seràs capaç de sortir-ne? Resol la darrera trampa d’Alan Fe-

la societat vampírica. Indica com es diu cadascuna d’aquestes celebritats d’ullals

rriols abans que t’atrapin els guardes!

esmolats.

ENTRADA

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4. _____________________________

SORTIDA

64 – VOL 702 A GINEBRA

65 – SAN EKKUSU ERU

Recordem als Toblerone del vol 702 a Toblerone, amb sortida Toblerone deu ho-

Sumo Turopikaruyo, la beguda multivitamínica que t’acompanya i et dóna ener-

res i vint-i-Toblerone Toblerones, que Toblerone a Toblerone Toblerone Toblero-

gia… Ara també és un passatemps! Completa el trencaclosques ordenant-ne les

ne Toblerone Toblerone Toblerone. Sisplau, completi el Toblerone. Només dues

peces. Et podria ajudar dibuixar-ne el resultat.

peces encaixen com anell al Toblerone.

1

2

3

4

5

6

66 – EL COTARRO
A can Calabrese no hi falten llimones: n’hi ha com a mínim una per cada mort de
l’episodi. Sabries trobar l’única llimona que no està repetida en aquestes dues
pàgines?

67 – L’OCELL BELVERDE

68 – TOT SIGUI PER LA BIRRA

Sisplau, hauries d’escoltar l’ermità. No, no pugis cap a la muntanya encara. Pots

Quan se t’ha adormit la llengua, per molt clar que tinguis quina birra et ve gust

fer el favor de comportar-te? L’ermità és un home savi i no té temps per temeri-

beure, la pronúncia et falla. Resol aquests anagrames i troba vuit marques cer-

tats de les teves. Sabem que et vols llançar a l’aventura per obtenir l’aigua que ba-

veseres reconegudes. Això, o compra un pot de Fabulós Complex Multivitamínic

lla, l’arbre que canta i l’ocell Belverde, però segueix correctament les instruccions

marca Flepsis.

o no tornaràs mai més. Demostra que has prestat atenció completant aquest test.

ELS QUATRE GEGANTS AMB ESPASES
has de passar quan tinguin els ulls...

ANAGRAMA
1. TALLERES

		OBERTS 			TANCATS
2. AHÚMO

LA PORTA
has d’entrar quan estigui...

3. MALTÉS
4. ADORAD

		OBERTA 			TANCADA
ELS QUATRE LLEONS
has de creuar-te’ls quan tinguin la boca...

5. ANCORO
6. PINERO
7. LEGUMINAS

		OBERTA 			TANCADA
LES TISORES
has de passar quan estiguin...
		OBERTES 			TANCADES

8. BRAMA

CERVESA

69 – HEMORRÀGIA

70 – LLIMLU D’EXULSESET

Sembla que ens passem el dia parlant de sang a totes hores i, tot i així, encara ens

No deus pas haver oblidat tot el que vas aprendre a l’episodi 70 de Berícid Sulfúric,

queden decímetres cúbics de curiositats per aprendre! A continuació, uns quants

oi? A l’exulseset voer vas haver de fer un dictat, però potser no saps què deia el

fets interessants sobre aquest suc excepcional. Però compte: n’hi ha un que és

text que vas escriure. Ara és el moment! Tradueix-lo del belesepès al català.

fals. Sabries dir quin?
TUGR OLEVEBIJ:
Sequalei. Memmlut duj julir. Ja na esril-pem mie aj Varesí. Ja na cobuegul ej Paxi. Ja

ELS ANTICS EGIPCIS

LES VAQUES

na tebel ej suo núfula. Ja na esril condubsopi ne du caf ejji et del. Ja ejt prevobril, ja

DEIEN QUE EL VI ERA LA

TENEN MÉS DE 800

le prevobril, Sequalei. Qoú sul ub Paxi, æ. Vosrú tebil ub Paxi, æ. Pernyú ja nofút eb

SANG DELS DÉUS

GRUPS SANGUINIS

tebel ub, du Paxi. Ejji et del Pexu Pajatibra. E na sul postemju qou ja ej maril-pem.
Pernyú ejji sul anyé marueg.

TENIM OR A LA SANG

NO TOTA LA SANG ÉS

LI TEDI TRAPOSSEÁ:

VERMELLA
CALDRIEN 1.200.000
MOSQUITS PER DRENAR

EL 7% DEL TEU

UNA PERSONA

PES ÉS SANG

LA PARAULA “SANG” APAREIX EN TOTES LES
OBRES DE WILLIAM SHAKESPEARE

Si et cal refrescar la memòria, pots recuperar el quadern d’activitats a la nostra
web: bericidsulfuric.com/llimlu

71 – HOTEL GRIFFIN
¡Santo cielo, alguien ha cambiado el retrato de la Señora Griffin que tan graciosamente adorna la recepción del hotel por una burda imitación! Encuentre siete
diferencias entre los dos cuadros.

72 – MARTÍ, EL RATOLÍ AVENTURER

73 –POMA, OMBRA, LLUM

El Ratolí Martí, la Pelicana Joana, el Gripau Arnau, el Dinosaure Maure... Ja se sap,

Sabies que existeixen vora 7.500 varietats de pomes diferents? No? Doncs val més

tots els animals tenen noms que rimen! Posa un nom als teus nous amics: una tor-

que et posis a estudiar si vols treballar en aquestes terres. Relaciona cada poma

tuga fustera, un corb dandi i un porc capitalista.

amb les seves característiques principals.

LA TORTUGA

Pell vermella, mida grossa, polpa cruixent i sucosa.

_____________________
Color verd lluminós, encara que algunes poden tenir la
pell rosada. Cruixents, sucoses i àcides.

EL CORB

Grans o molt grans i rodones, polpa densa més dolça i
cruixent que la de moltes altres varietats.

_____________________
Pell vermella i verda, gust àcid, polpa blanca i tendra.

Pell rugosa, mida grossa, gust que recorda les nous.
EL PORC
_____________________

Mida de mitjana a petita, polpa consistent, molt aromàtica i sucosa.

74 – UNA QÜESTIÓ ESPINOSA

75 – SORT QUE HAS VINGUT, HOOD

Quan has anat a comprar la primera edició de Fogots artúrics, l’obra pòstuma

La versió sulfúrica de Robin Hood és una més entrada en una llista inacabable de

d’Aura Espinosa, t’has adonat que la teva llibreria de confiança té la resta de les

reinterpretacions de la llegenda del príncep dels lladres. Relaciona cada adapta-

seves novel·les totalment desordenades. Val més que les treguis de la lleixa i les

ció cinematogràfica amb la curiositat que es correspon al seu rodatge.

endrecis cronològicament.

1973

Quan l’actor protagonista va rebre la trucada on li oferien el paper de Robin, es va
pensar que era broma i va penjar.

El Sheriff de
Nottingham va improvisar una bona
part de les seves
rèpliques.

L’efecte sonor de les fletxes d’aquesta
pel·lícula ha aparegut en diverses entregues de La guerra de les galàxies.

1938

L’actor que fa de Príncep Joan va reprendre
el paper participant al
doblatge alemany
de la pel·lícula.

1993
1991

76 – L’EXISTÈNCIA DE TOT PLEGAT

77 – REVISOR

Quan els sumeris van inventar la llista, el primer que van fer va ser llistar totes les

Ja era hora que arribessis, ens trobem en plena reunió per la renovació de la xarxa

seves creacions. Quan van inventar la sopa de lletres, no es van poder resistir a fer

ferroviària de Renaixencity i se’ns estan acabant les idees per batejar les parades.

el mateix. Troba deu innovacions sumèries en aquest àpat històric.

Completa el mapa afegint-hi els noms que et semblin més apropiats.

LLISTA			AGRICULTURA
ESCRIPTURA		

ARTESANIA

NÚMEROS		

TÈXTIL

POLÍTICA		 METAL·LÚRGIA
JUSTÍCIA		 MONSMUGRONS

78 – LLIGUI QUI PUGUI
ÀPAT

Ara sí que l’hem feta bona! Un error a les bases de dades de Lligui qui pugui ha
provocat que es perdin els estudis de compatibilitat entre futurs concursants del

CINEMA

programa. Ens ajudes a reconstruir les seves cites ideals basant-te en la informació que hem pogut rescatar?

ESPORT
1. La Palmira adora anar a passejar.

PASSEIG

2. A qui li agrada tenir cites al vespre també li encanta la pluja.
3. Qui prefereix els dies ennuvolats vol quedar abans que en Venaci i després de
qui gaudeix l’esport.

BOIRA

4. La persona que vol anar al cinema prefereix fer-ho quan hi ha boira.
NÚVOL

5. En Manfret s’estima més quedar per menjar, però mai a la tarda.

BRISA
HORARI

CLIMA

ACTIVITAT

Adalberta

PLUJA

CONCURSANT

Manfret

TARDA
BOIRA

NÚVOL

BRISA

PLUJA

ÀPAT

CINEMA

ESPORT

PASSEIG

PALMIRA

VENACI

MANFRET

ADALBERTA

MATÍ

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

VESPRE

Palmira

NIT

Venaci

79 – 2πR

80 – ASSASSINAT A GLADSTONE MANOR?

Relaciona cada flor comuna amb el seu nom científic tal com apareixen als herba-

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

ris que col·lecciona l’Oncle Buscall.

ton, el famós detectiu privat, els ha reunit tots, hui, ara, a l’habitació blava de l’Ala
Nord, per fer-los saber qui ha estat. Després de moltes voltes, i si tu el saps guiar
pel camí correcte, arribarà a descobrir-ho.

Leucanthemum
vulgare

GIRA-SOL

Helianthus
annuus

PIXALLITS

Papaver
rhoeas
MARGARIDA

Taraxacum
officinale

ROSELLA

SOLUCIONARI
56 – RAPUNZEL EN LA CIUDAD

64 – VOL 702 A GINEBRA

66 – EL COTARRO
La trobaràs a la primera pàgina, a baix
a la dreta.

57 – EL MUSEU DE LA RÀDIO

3

- Tap: Correspon a l’ampolla d’on
bevia Orson Welles mentre locutava
La Guerra dels Mons.

6

- Filferro: Un tècnic Radiodiffusion

67 – L’OCELL BELVERDE

Nationale el va mantenir alçat per

- Gegants: ulls oberts

millorar la recepció.

- Porta: tancada

- Calçotets: Eren de Marconi.
- Corbatí: No se’l va posar Winston

65 – SAN EKKUSU ERU

- Lleons: boca oberta
- Tisores: obertes

Churchill pel discurs de 1940.
- Rodeta de dial: Pertanyia al transis-

68 – TOT SIGUI PER LA BIRRA

tor preferit de Zac Zachary.

58 - RINOCERONT
1. Cérvol

1. Estrella
2. Mahou

62 – DIARI DE LA NIT ETERNA

2. Rinoceront
3. Cargol
4. Ant
5. Cabra

1. Marceline

4. Dorada

2. Nosferatu

5. Corona

3. Count Von Count / Conde Draco

6. Peroni

4. Lestat de Lioncourt

6. Vaca
59 – TRAGÈDIA DE PERSÈFONE

3. Amstel

63 – [‘SAIBƏrPɅŊK]

70 – LLIMLU D’EXULSESET

8. Ambar

Senyoria. Membres del jurat. No he
estat mai al Vaticà. No conec el Papa.

Horitzontal		

Vertical

No tinc el seu número. No estic con-

1. Hera			

1. Hefest

vençut ni de com es diu. Els pregunto,

3. Afrodita		

2. Dionís

li pregunto, Senyoria. Què és un Papa?

4. Hermes		 3. Artemisa

Vostè té un Papa? Perquè jo només en

5. Atena		 5. Ares

tinc un, de Papa. Es diu Pepe Palo-

7. Posidó		

santo. I no és possible que l’hagi mort

6. Apol·lo

7. San Miguel

(matat). Perquè és aquí mateix.

69 – HEMORRÀGIA
LA MENTIDA: Els antics egipcis deien
que el vi era la sang dels déus.
En realitat creien que era la sang
d’aquells que s’havien atrevit a lluitar
contra els deus i evitaven beure’n.

71 – HOTEL GRIFFIN

73 – POMA, OMBRA, LLUM

BABABABABA

- Reineta: Pell rugosa, mida grossa,

78 – LLIGUI QUI PUGUI
CONCURSANT

HORARI

CLIMA

ACTIVITAT

Adalberta

Matí

Brisa

Esport

Manfret

Vespre

Pluja

Àpat

- Red Delicious: Pell vermella, mida

Venaci

Nit

Boira

Cinema

grossa, polpa cruixent i sucosa.

Palmira

Tarda

Núvol

Passeig

gust que recorda les nous.
- McIntosh: Pell vermella i verda,
gust àcid, polpa blanca i tendra.

- Gala: Mida de mitjana a petita, polpa consistent, aromàtica i sucosa.
- Fuji: Grans o molt grans i rodones,

74 – UNA QÜESTIÓ ESPINOSA
1. Fogots subtils
2. Fogots palpables
3. Fogots de mitja nit
4. Fogots, fogoses i fogons

GLADSTONE MANOR?

- Gira-sol: Helianthus annuus

la de moltes altres varietats.

- Pixallits: Taraxacum officinale

Tots els camins són correctes! Cadas-

- Granny Smith: Color verd, encara

- Margarida: Leucanthemum vulgare

cun dels personatges és parcialment

que algunes poden tenir la pell rosa-

- Rosella: Papaver rhoeas

culpable de l’assassinat.

da. Cruixents, sucoses i àcides.
75 – SORT QUE HAS VINGUT, HOOD
1938: Ben Burtt, dissenyador sonor

6. No em toquin els fogots

de Skywalker Sound, diu que la fletxa
d’en Robin és el seu efecte sonor

BABABABABA

80 – ASSASSINAT A

polpa densa més dolça i cruixent que

5. La gran terra dels fogots

76 – L’EXISTÈNCIA DE TOT PLEGAT

79 - 2ΠR

preferit.
1973: Si tens un Príncep Joan interpretat per Peter Ustinov PER DESCOMPTAT que el fas servir en tots els

idiomes que pots.
1991: Gràcies, Alan Rickman, per
improvisar totes les rèpliques que vas
poder i convertir aquest desastre de
pel·li en una comèdia.
1993: Cary Elwes li va penjar el telèfon a Mel Brooks!

