Ep, hola, soc l’Agus

Pianola!

Comparteixo l’habitació amb una colla de

monstres i, entre aventura i aventura,
també llegim! I mira si som tots de bona
pasta que fins socorrem els enemics quan ho
necessiten. Com ara, que hem trobat en

Nap

desconsolat, demanant auxili perquè es veu

elians
han segrestat el malvat Dr. Brot. I què?

que uns extraterrestres anomenats

LA NIT DEL DR. BROT
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L’AGUS I ELS MONSTRES

LA

NIT
DEL

DR.

BROT

L’haurem de rescatar? És clar que sí!, perquè
som

monstres!, perquè si no, què?

Vine a

veure’ns a

agusandmonsters.com

JAUME COPONS &
LILIANA FORTUNY

1
TRANQUIL·LITAT
TOTAL..., O NO

A vegades s’agraeix una mica de tranquil·litat. O, si més no, això
és el que pensava aquell dissabte a la tarda. Els meus pares miraven una pel·lícula avorridíssima a la tele i jo em dedicava a
mirar per la finestra. Havia quedat amb la Lídia per fer deures
perquè estava encallat amb les matemàtiques, però, mentre esperava que es fes l’hora, gaudia d’aquella calma.

I, de cop, tota aquella tranquil·litat va quedar trencada pels crits
embogits d’en Nap, que recorria incansablement el parc de
punta a punta demanant auxili. Vaig pensar que el Dr. Brot s’havia enfadat amb ell o que havia passat qualsevol altra bestiesa.

Auxili, auxili, auxili...!
En conclusió:
auxiiiliii!!!

Vaig oblidar-me completament dels crits d’en Nap, vaig agafar
la bossa dels monstres i la dels llibres, perquè mai no se sap i,
quan ja estava a punt d’entrar a casa de la Lídia, em va semblar
que tornava a sentir els crits. O més aviat li va semblar al pare de
l’Emma, que va ser qui em va obrir la porta.

Però no, el pare de la Lídia no s’havia confós. En Nap continuava cridant i corrent com un boig pel parc com si s’hagués begut
l’enteniment.

Auxiiiliii!!!
Auxili? Has dit
«auxili»?

No. Només
he dit
«hola»!
Està pitjor
que mai, en
Nap!

Sí, ja fa estona
que crida i
corre!

Ah, hola, maco!
Sempre carregat
de ninots i llibres!
No en farem res,
d’aquest nano!
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Jo crec que algú que
crida «auxili» sense
parar, possiblement
necessita que algú
l’auxiliï!

Potser té
problemes de
debò!

Sí, és molt
lògic, això que
dius!
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Tot i que sovint havíem sentit crits entre el Dr. Brot i en Nap,
allò era diferent. Aquesta vegada només cridava en Nap i semblava desesperat. Per això vam decidir baixar al parc a veure
què passava.

Quan vam aconseguir arribar al parc, vam intentar trobar en
Nap, però després de tot l’escàndol que havia armat, havia desaparegut.
A veure si era
un truc per fernos baixar...

Ara heu d’anar al
parc?!? La Lídia no
t’havia d’ajudar a fer
uns deures de mates?

És que eren tan
fàcils que ja els he
portat fets!
Sí... Les matemàtiques
no tenen secrets per
a ell! Ja m’estranyava
que l’hagués d’ajudar!

Potser ja ha
trobat algú
que l’ajudi...

Doncs, ja que
som aquí,
podríem jeure
a l’herba!
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Ens vam estirar amb els monstres a l’ombra d’un tell i quan vaig
posar la mà dins la bossa dels llibres en vaig treure un d’immens que m’havia deixat l’Emma: Les cançons de Bob Dylan. Els
monstres es van posar com bojos, perquè feia no gaire li havien
donat el Premi Nobel de literatura a en Dylan, i això havia provocat una gran discussió entre ells...

Escolteu, escolteu
què diu en Dylan...

Si viatges pel bell nord glaçat
on el vent bat el cel fronterer,
dona records a una noia d’allà,
ja fa temps la vaig estimar.

Si hi vas quan hi ha tempestes de neu,
quan el riu es gela i l’estiu se’n va,
mira si té un abric prou calent
per protegir-la dels udols del vent...
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És meravellós!

Segueixo sense
veure clar això del
Nobel de literatura!

No siguis rància! La
contribució de Dylan
a la literatura està
fora de dubte!

Justament, per això
l’Emma me’l va posar
a la bossa, perquè li
acaben de donar el
Nobel a Dylan!

Però si només
fa cançons...

Sí, ja, i què? Com els
trobadors. I la poesia
trobadoresca, que se
sàpiga, és poesia, oi? És
literatura sí o no?

Però no vam poder llegir gaires lletres d’en Bob Dylan. Ens vam
haver d’aixecar perquè la Dra. Veter, que intentava comunicar-se amb un dels esquirols del parc, va fer una troballa.

Eh, veniu
aquí!!! Si no
m’equivoco...

18

19

Va resultar que la Dra. Veter havia trobat en Nap, que, estirat a
terra, plorava i gemegava desesperat.

I va resultar que el problema no era què passava amb el Doctor,
sinó què li passava al doctor. I no va ser fàcil entendre el que en
Nap ens volia dir.

Amunt, Nap!
Nap, què et
passa?

Nap...,
estàs bé?

Jo li vaig dir: «Doctor, no tingui
tractes amb ells.» I ell ni cas... I
llavors es va trobar amb ells... I ell
estava molt content, i ells també.
Però després el van trobar
remenant l’ordinador de la nau...

El Doctor...
el Dr. Brot...
Nap, no s’entén
res del que dius!
Vols fer el favor
de calmar-te?

Què passa amb
el Dr. Brot?
Tranquil, Nap!

Tranquil, Nap!
Necessitem que
ens expliquis bé
el que ha passat!
Primer una cosa i
després l’altra!
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