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fer amics... fins i tot els abusananos?

Psst! Eh, tu!
Sí, tu, el que
estàs llegint això.
Vols saber com...

fer campana... i que no t’enxampin?
sobreviure a l’insti... sense estressar-te?

Llavors has triat el llibre correcte! Sóc en
MAX CORRIGAN, expert en l’institut i coach.
Permet-me que t’ajudi a triomfar a l’insti amb el meu Pla de supervivència d’una
setmana. Només en cinc dies t’ensenyaré
com guanyar-te tots els grups de l’insti, des dels glamurosos
fins als de la banda. Potser algun dels meus mètodes no és del
tot... ortodox, però fas pinta d’estar preparat per al repte.
Què hi pots perdre?

Aquest llibre serà el teu
MANUAL DE SUPERVIVÈNCIA
per a la vida a l’insti!
Prepara’t per ser-ne l’AMO!
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Capítol u

Benvinguts a l’institut!
Ei, hola!

B

O

D

I

A

AGAFEU-NE
UN!

COMITÈ DE
BENVINGUDA

Ei, encantat de coneixe’t! Em dic Max Carrigan i sóc el cap del
Comitè de Benvinguda d’aquí, del William H. Taft. M’encarrego de donar un cop de mà als xavals nous com tu, perquè
pesqueu tota l'info i us adapteu a aquest entorn supernou
per a vosaltres. No sé si n’has sentit a parlar, però l’institut
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és la bomba! Si t’ho muntes bé, pot ser una experiència brutal en què faràs col.legues per a tota la vida, aprendràs una
pila de dades interessants i construiràs els records més genials que qualsevol voldria tenir. Vaja, que segurament seran
els millors anys de la teva punyetera vida! I aquest manual
conté tot el que necessites per iniciar aquest viatge tan al·
lucinant!
IA
DÀR
N
U
SEC
FT
DE H. TA
T
U AM
TIT
I
INS WILL

DEL
L
NUA UMNE
A
M
AL
U
O
N

Au, no siguis lluç! Obre’l!
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L’institut és

EL PITJOR LLOC
DEL MÓN!

Sóc el
col.lega que
necessites!

Però en
Max Corrigan et donarà un cop de mà!

EN MAX ET POT AJUDAR
PEL QUE FA A:
Els abusananos terrorífics!
Clavar els exàmens
SENSE estudiar!

EN MAX NO T’AJUDARÀ
PEL QUE FA A:
Els fantasmes.
Fan por i no s’hi
aproparà.

Falsificar documents!
Els amics! O a fer-ne,
si no en tens!
Els problemes amb Internet!
Fer veure que estàs malalt!
Escapar-se dels
càstigs!

ABANS!

despr
és!

Els profes pirats!
Les estafes
(grans i petites)!

Gràcie
s
Max! ,

Fer campana!
I MÉS!
En Max Corrigan és l’ÚNIC coach a l’Institut de

Secundària William H. Taft. No et deixis entabanar
per imitadors barats! (Com TU, Kevin Carl!)

PLA DE SUPERVIVeNCIA ESPECIAL D'UNA SETMANA

Conquereix l’institut en 5 DIES!
AJUDAMMAXCORRIGAN.COM
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Què... No et
deus haver cregut
que sóc el cap
del Comitè de
Benvinguda, oi?
Patètic, tio!
Ha ha ha ha ha
ha ha ha ha!

No, no, no, el que sóc és un coach. Per aquí he ajudat un
munt de xavals i també et puc ajudar a tu a fer que superis
la secundària més fàcilment que el primer nivell del Candy
Crush. Per desgràcia, el director no aprova alguns dels meus
mètodes, diguem-ne menys... ortodoxos, i per això he optat per fer tot aquest numeret i anunciar-me en secret. La
veritat és que no sóc el cap del Comitè de Benvinguda! De
fet, aquest insti no en té cap, de comitè d’aquests, però els
profes són tan inútils que ni tan sols ho saben!
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Què, orientant
una mica els nous
B
alumnes, Max? Tant
de bo aquí tothom
tingués tan bones
intencions!
I ara, senyor

O

Tancredi! Només
és part de la
meva feina!

N

Quin
crac, en
Max!

D
T’estimem,
Max!

Lluita
contra el
poder!

Veus què vull dir? I se suposa que aquests paios estan a
càrrec del nostre futur!
En fi, tens sort que t’hagi abordat abans no sigui massa
tard. Saps tot allò tan guapo que t’he dit abans pel que fa
a l’institut? Doncs oblida-ho. No vull exagerar, però l’institut
és pitjor que si et pessiguen i et retorcen ja saps el què. Hi ha
paios que en fan vuit com tu, profes a qui els encanta torturar-te i tantes restriccions que fins i tot els presos tenen
més llibertat. I si això no és prou fumut, el que passi durant
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la primera setmana t’acompanyarà més temps que el xiclet
que tens encastat a sota el pupitre. Si la cagues, et podries
passar els tres propers anys tan sol com l’Eugene Leach. El
paio és tan friqui que fins i tot al seu amic imaginari li fa
vergonya que el vegin amb ell.
Véns a la
meva festa
d’aniversari
aquest vespre,
oi?

Bé, la cosa és que
acabo de recordar
que tinc un munt
de deures...
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Com a client meu, pots tenir clar que això no et passarà,
perquè faré el que calgui per assegurar la teva supervivència.
I quan dic el que calgui, vull dir el que calgui. No permeto
que certes collonades, com ara les normes, les emocions, les
estretors de mires pel que fa al que està bé i al que no, em
desviïn de l’objectiu. Al meu parer, la vida a l’insti és dura, per
tant val més que te la facilitis tant com puguis. I al contrari
de certs competidors meus, com ara en Kevin Carl, sé tot el
que cal saber d’aquest lloc i tinc l’estratègia perfecta perquè
te’n surtis amb nota.
En vols cinc cèntims?
Una paraula: les bandes.
A veure, no són només colles d’amics; les bandes controlen l’institut. I si t’accepten en alguna, tindràs tota la protecció que necessites.
Però jo mai em conformaria amb una simple camarilla com
els meus col.legues. Avui dia el que es porta és la varietat. Amb
el meu brillant pla d’una setmana, intentaré introduir-te en
totes! Quan hagin passat els cinc dies, no tan sols hauràs
aconseguit sobreviure a l’institut; en seràs l’amo!
Però t’aviso per endavant, el meu mètode té un cert com-

9

amo-del-insti-CAT.indd 9

09/05/16 11:57

ponent de risc. I en Sitz, el director, te les farà passar magres si t’enxampa fent-ne alguna.
Has sigut tu
qui ha fet aquell
dibuix obscè a la
pissarra, oi?

Senyor Sitz,
calmi’s!

No mentre uns
quants tarats recargolats
campen alegrement
pels passadissos!

Però ja coneixes la vella dita: «Qui no s’arrisca no pisca».
D’altra banda, només et queden cinc dies fins a l’Assemblea
de la Tardor. I com he apuntat abans, el que passi la primera
setmana és crucial. Si quan arriba el moment, no t’has fet
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una reputació, val més que te’n vagis amb el solitari de l’Eugene, perquè ni de conya aconseguiràs seure a la taula dels
guais. O potser ja et va bé?
No t’ho creuràs:
a la botiga invisible on
vaig anar se’ls havien
acabat les targetes
d’aniversari invisibles.

Almenys m’has portat
una targeta?

És clar, ja m’ho pensava.
Així doncs, som-hi. Val més que ens posem les piles abans
no sigui massa tard. Passa pel meu despatx i t’explicaré el
meu pla èpic fil per randa.
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