Ep, hola! Sóc l’Agus

Pianola, i per si

encara no has tingut el gust de coneixe’m, cal
que sàpigues que convisc amb una colla de
monstres. Tots junts xalem molt, Fins que el
maleït

Dr. Brot

decideix enredar-nos de mala

manera. Com ara, que s’ha empescat un torneig

LA CARTA MÉS ALTA
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L’AGUS I ELS MONSTRES
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de jocs de taula per emportar-se ell solet
tots els premis..., fent trampes, és clar! Quina
paciència! Sort en tenim, de l’Emmo, que a més
de monstre és una màquina!

Vine a

veure’ns a

agusandmonsters.com

JAUME COPONS &
LILIANA FORTUNY

1
LA FIRA
INTERNACIONAL
DEL JOC DE TAULA

A gairebé tothom li agrada anar d’excursió amb l’escola, però a
mi no. M’estressa molt. Sempre penso que em perdré, que em
deixaré alguna cosa essencial o que m’avorriré mortalment. I
he de dir que la primera excursió del curs em va agafar del tot
desprevingut. I, així, de cop, tal com vaig arribar a l’escola em
vaig trobar fent cua per pujar a un autocar.
Però on
anem?

Ah, sí? Hi ha una
Fira Internacional
del Joc de Taula?

Va, nens, que serà
molt bonic!!!

A la Fira
Internacional del
Joc de Taula! Ens ho
van dir la setmana
passada.

Sí, de la mateixa manera que hi
ha ciutats que organitzen fires
literàries, de telefonia mòbil o de
l’automòbil, Galerna organitza la
Fira Internacional del Joc de Taula!

Una excursió
sorpresa no ens pot
fer cap mal!
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I encara ens ho
passarem bé!

Si hagués sabut que anàvem d’excursió amb autocar, no hauria
pres llet per esmorzar, però aquell matí m’havia afartat de llet
amb cereals i... En fi, tampoc vull donar detalls escabrosos del
que va passar a dins de l’autocar.

Agus, ens van dir no sé quantes
vegades que visitaríem la Fira!
Em pensava que ho tenies clar.
I no deus portar
dinar, és clar!

No em parlis de
menjar, si us plau!
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El viatge no va durar gaire, just perquè jo tragués a passejar els cereals de l’esmorzar i poca cosa més. De sobte ens vam situar just
davant del Palau de Congressos on se celebrava la Fira Internacional del Joc de Taula. Tot plegat em va semblar molt espectacular.
Aquí tenim l’hotel
on s’allotgen els
participants de
la Fira.
I allà hi ha el Gran Palau
de Galerna: més de sis mil
metres quadrats dedicats
als jocs de taula!

Ens dividirem en
grups i ens trobarem
a les dotze just en
aquest punt!
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Que l’Emma ens dividís en grups com a mínim va permetre que
la Lídia, els monstres i jo poguéssim passejar al nostre aire per la
Fira. I la veritat és que ens va agradar perquè vam veure un munt
de jocs de taula.

SALA DEL CUB
DE RUBIK
Jo passo del cub de
Rubik! Em posen molt
nerviós aquests cubs i les
persones que s’hi dediquen,
encara més.

Pim, pum, pam
i ja està!

Em dic Lukas, tinc 14
anys i faig el cub en 4
segons i 90 dècimes!

I la resta del dia què
deu fer, aquest xaval?
Perquè resulta que li
sobren 86.395’1 segons
cada dia.

Vam passar per una infinitat de sales, on la gent jugava a tota
mena de jocs de taula. N’hi havia que eren antiquíssims, com
l’aualé, i molts d’altres que no sabia ni com es deien.

Aquest joc és l’aualé,
i es juga amb un tauler
i quaranta-vuit fitxes.

A grans trets es tracta de
plantar llavors i aconseguir-ne
del teu adversari.
Ara bé, no
pots deixar mai
l’adversari sense
cap llavor. Mai!

M’agrada aquesta
idea de guanyar sense
haver de matxacar
l’adversari.

Vaig descobrir un joc que va em encantar: el futbol de botons!
Em va semblar increïblement senzill, divertit i ben trobat. Quan
et tocava xutar, amb un botó havies de xutar-ne un altre per fer
gol al teu adversari.

Quin
partidàs!!!

Va, Agus, que ens
queden molts jocs
per veure!

Vam veure puzles en 2D i en 3D, jocs d’equip i jocs individuals, i
també hi havia jocs que semblaven molt fàcils de jugar i d’altres
que requerien un esforç mental bestial.

No noteu olor
de cremat?

Nens, calleu...
que despistareu
aquest senyor!
Ara que
ho dius!
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Jo, que no havia estat mai gaire de jocs de taula, perquè abans
de conèixer els monstres era molt de consoles i pantalles (les de
la tele, el telèfon, la tauleta...) i després de conèixer els monstres
m’havia tornat més de llegir, vaig haver de reconèixer que hi havia jocs que resultaven força divertits.
Realment les
curses de dòmino
em semblen
apassionants!

Jo sóc més del
Pictionary!

A nosaltres ens
agraden el jocs de
rol. Ja es nota, oi?
Sí, jo sóc molt de
Dungeons & Dragons!

Arggs!!! M’he menjat
un formatget del
Trivial!

Em pensava que ja ho havíem vist tot quan, de cop i volta, vam
arribar a una gran sala on vam veure una cosa que ens va deixar espaterrats: una gran urna de vidre que contenia un milió
d’euros en monedes... I això, per sorprenent que fos, no era res
comparat amb el que hi havia damunt de les monedes.

És... És... És...

És el Llibre dels
monstres!!!

Com???

Què???
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No entenc res!!!

Evidentment, ens vam posar histèrics. Que el Llibre dels monstres fos davant nostre tancat dins d’una urna de vidre era una
oportunitat única perquè els monstres poguessin tornar a casa
seva. Però què significava tot allò?
Però això quin
sentit té?

Què representa
això?

I ara què?
Què fem?

El vidre fa cinc centímetres
de gruix. És un vidre de
seguretat antibales
i antibombes atòmiques! Ni
en Hole el podria foradar.

Ei, mireu això!
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Per sort la Lídia va trobar uns fullets que explicaven de què anava tot allò. I així vam saber que aquella urna tenia a veure amb
un torneig de jocs de taula. I gairebé ens vam quedar sense paraules. Només ens sortien monosíl·labs.
Uff!
Ui, ui, ui...

Oh!

Aix!

Què, què, què?

Ai, ai, ai...

EL TORNEIG DE LA PARTIDA DEL SEGLE
S’admeten equips formats per dues persones humanes.
Els equips han d’aportar un objecte valuós per poder
participar.
Cada equip competirà amb tots els altres i les
eliminacions successives conduiran a la Gran Final.
L’equip guanyador s’emportarà el milió d’euros en
monedes i els objectes aportats per tots els equips.
Per participar s’ha de signar un contracte i complir
s
totes les normes i, molt especialment, les especificade
a la lletra petita.
Els participants s’hostatjaran a l’hotel del Palau de
Congressos a càrrec de l’Excel·lentíssim Ajuntament
de Galerna i viuran envoltats per un luxe exagerat.
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Absolutament xocats per aquell estrany torneig i sobretot per la
presència del Llibre dels monstres, vam tenir una darrera sorpresa que ens va deixar ben al·lucinats. Tot i que ja ens ho podíem
esperar!
Què, sorpresos, eh?
Nosaltres som el primer
equip que s’hi ha apuntat...
Hi hem aportat un llibre molt
especial! Uaahahahaha!

Fem una mica
de ràbia, oi?

He, he, he...
No ho podem
evitar!

Us hi apunteu
o què?

I qui serà el segon equip
a apuntar-s’hi? No, no
m’ho digueu ara... Si voleu
el Llibre, participeu al
torneig, desgraciats!!!

