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2. A la recerca de l'aigua perduda

1. La invasió misteriosaTERESA SOLANA (Barcelona, 1962) 
és llicenciada en Filosofia i Filologia 
Clàssica. És coneguda per les seves 
obres de novel.la negra, plenes de 
sàtira i d'humor. Va guanyar el premi 
Brigada 21 per Un crim imperfecte 
(2007), traduïda a cinc idiomes. 
Entre les seves obres també destaquen 
Drecera al paradís (2007), Set casos 
de sang i fetge (2010), Negres
tempestes (2010) i L'hora zen (2013). 
A principis del 2014 va publicar 
la darrera novel.la, La casa de les 
papallones. Els Supernyaps és la 
seva primera sèrie dirigida al públic 
infantil.

ÀLEX ROCA (Manlleu, 1977) és 
il.lustrador, animador i creador 
audiovisual. Cofundador de l'estudi 
d'animació, il.lustració i disseny 
Quarantados. També és dibuixant 
de còmics i publica la tira còmica 
El Tentacle a Internet. Ha col.laborat 
en l'animació del vídeo viral 
Españistán, d'Aleix Saló.
www.tentacle.cat

Teresa Solana - Àlex Roca
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El Bernat i el Roger, 
els Supernyaps, viatgen a bord 

de la nau espacial Diplodocus amb 
els Sopa de Llufes, la banda de rock 

més famosa de tot l’univers. De sobte, 
una misteriosa invasió de polls trastoca 
la vida dels passatgers. I mentrestant, 

les quadrigèmines, les quatre filles 
de la comandant Farigola, no paren 

de fer de les seves...
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Teresa Solana

Il·lustracions d’Àlex Roca

I.
LA INVASIÓ
MISTERIOSA
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Som a l’any 3014.

Sí, ho heu entès bé: aquesta aventura

té lloc al FUTUR.
La Diplodocus és una ENOOOOOOR-

ME nau estel·lar amb forma de DINOSAU-
RE. El Bernat i el Roger, coneguts també

com «els SUPERNYAPS», viatgen

a bord de la Diplodocus amb els seus pa-

res, que són membres de la BANDA de

ROCK més famosa de tot l’univers: els

Sopa de Llufes.

L’any 3014, viatjar per l’ESPAI en

una nau espacial és tan habitual com ho

era al segle xxi agafar un vaixell, un tren

o un avió. L’únic PROBLEMA és que els

planetes habitats es troben a la QUINTA
FORCA i, de vegades, es triga mesos a ar-

ribar-hi!!!

I, mentrestant, a la Diplodocus sempre

passen coses INESPERADES...
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Capítol 1

UNA CONFUSIÓ
DESAFORTUNADA

—Bernat, estàs CASTIGAT per a la resta de la

teva vida!!! —va exclamar el seu pare, fet una

fúria.

—I TU TAMBÉ!!! —va xisclar la mare del Ro-

ger—. Serà millor que tots dos aneu a la vostra

cabina i penseu en la BURRADA que acabeu de

fer!
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—Les NENES tenen raó —va afegir la comandant,

molt enfadada—. Sou IGUALETS que el SUPER-

NYAP!!!

GLUPS! Aquesta vegada el Bernat i el Roger l’ha-

vien feta bona. Per culpa seva, la Diplodocus havia

estat a punt de ficar-se dins d’un FORAT DE

CUC i la comandant Farigola s’havia endut un en-

surt de ca l’ample. Ai, si la comandant no arriba

a frenar a temps...! Vés a saber on haurien anat a

parar!
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Els forats de cuc són les dreceres de l’univers.

El problema, però, és que no se sap mai on et du-

ran:

tan aviat et poden transportar

a una GALÀXIA REMOTA

com fer-te retrocedir o avançar en el TEMPS.

Quan viatges per l’espai, és millor evitar-los, per-

què, una vegada t’hi fiques a dins, ja has BEGUT
OLI!!!
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—No us vull tornar a veure MAI MÉS pel pont!

ENTESOS?!!! —va bramar la comandant traient

foc pels queixals.

—Sí, senyora... —van murmurar el Bernat i el

Roger.

Una llàstima, perquè el pont de comandament de

la Diplodocus és un lloc fascinant, ple de pantalles

d’ordinador, botons i llums de coloraines parpelle-

jant pertot arreu.
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Capcots, el Bernat i el Roger van fer mitja volta i

van enfilar cap a la seva cabina. Mentrestant, les

QUADRIGÈMINES, les quatre filles de la co-

mandant Farigola i el senyor Ferriol, no paraven de

riure per sota el nas. Tot d’una, els dos amics van

entendre el que havia passat: les males peces se’ls

havien RIFAT.

—Els Supernyaps l’han tornat a ESPIFIAR! Els

Supernyaps l’han tornat a ESPIFIAR! —repetien

les quadrigèmines.

—D’aquesta, us en recordareu! —va murmurar el

Bernat en passar pel seu costat.

060-115575-SuperNyaps 01.indd 13 16/07/14 14:19




