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UAN VAM DEIXAR EL NOSTRE PROTAGONISTA, en Max Crumbly, havia aterrat en
una superpizza amb ració extra de carn, després d’haver-se passat mitja nit recorrent el
sistema de ventilació de l’Institut de Secundària de
South Ridge, i l’envoltaven tres delinqüents despietats!
El trinxaran com si fos mozzarella a sobre la crosta
d’aquella maleïda pizza?
Podrà la seva amiga i companya, l’Erin, la supercrac de
la informàtica, ajudar-lo a sortir amb vida d’aquesta situació tan complicada?
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EL DESASTRÓS MAX CRUMBLY
(COSES IMPORTANTS QUE HAS DE SABER EN CAS
QUE DESAPAREGUI MISTERIOSAMENT)

1. De crac a pringat
2. El desastre de la superpizza!
3. Tio, el meu armariet està maleït!
4. Hi vol patates fregides?
5. No em truquis! Ja et truco jo!
6. Una història fosca i recargolada
7. En Ralph esbomba les seves frustracions
8. Per què els iaios no han de dur mai pantalons caiguts
9. A la cova d’en Max
10. Amics connectats per sempre?
11. Les peripècies d’un ninja d’institut
12. Compte amb els panets verds i florits
13. L’atac del devorador de galetes
14. Mentider, se t’encén el paner!
15. Com no us heu d’enfrontar a un pinxo
16. Com pescar un pringat
17. Com fer que et castiguin fins als vint-i-un
18. Per molts anys! Daixò... És conya!
19. Protagonitzo la gran evasió!
20. L’atac del vàter assassí (segona part)
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21. Com els meus somnis se n’han anat a fer punyetes
22. El xaval del contenidor
23. Quan la vida és un contenidor!
24. Enlluernat
25. Un altre daltabaix d’en Max Crumbly
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1. DE CRAC A PRINGAT
Sabia que l’insti seria tot un repte, però ni
de conya m’esperava acabar MORT a l’aula
d’informàtica, disfressat de SUPERHEROI i amb
quatre trossos de PIZZA encastats al CUL!
I això que el matí ha començat bastant
normalet...
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Ei, que NO sóc imbècil! SABIA que no tenia
precisament la planta d’un superheroi! Però no per
això deixava de mirar-me al mirall desitjant...

OR

ANT

M
AXE
OD

PAS
DENTA DE
TS

D ES

...que, algun dia, un noi normal com jo pogués marcar la
diferència. O sigui, que fes alguna cosa extraordinària!
* 10 *
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Sí, és clar! A QUI volia enganyar?! La meva situació
era DESESPERADA! Jo mai podria canviar el món...
Llavors he tingut una idea genial!
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Potser simplement podria CANVIAR el PAIO del
mirall! Però: COM?
* 11 *
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Fent servir els meus coneixements d’anatomia,
les meves increïbles habilitats dibuixant...
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I UN TUB SENCER DE PASTA DE DENTS!!!
* 12 *
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Sí, suposo que em podríeu catalogar més o menys
de... FRIQUI!
Però en un sentit GUAI! La majoria dels superherois
famosos i dels malvats infames TAMBÉ estan una
mica pirats. O sigui que intento veure-ho com un
potencial per explotar.
És clar, segurament us preguntareu COM dimonis
m’ho he muntat per crear tot aquest CAOS (vull
dir el caos de l’insti, NO el del meu lavabo).
Tot ha començat quan, després de classe, en Doug
el Buldog Thurston m’ha clavat una empenta i
he acabat dins l’ARMARIET. Per desgràcia, m’hi he
quedat atrapat unes quantes HORES!!!
No us mentiré. M’he ESCAGARRINAT totalment!
Però poca broma! Estava tot sol a l’edifici fosc i
sinistre de l’institut. Tancat DINS l’armariet.
Possiblement durant TOT UN CAP DE SETMANA DE

TRES DIES!

* 13 *
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Sincerament, xavals, VOSALTRES també us hauríeu
escagarrinat! O no?
En fi, al cap del que se m’ha fet una eternitat, he
aconseguit escapar-me pel sistema de ventilació.
Però quan passava per sobre de l’aula d’informàtica, he topat tres pispes que intentaven robar els
ordinadors nous de trinca de l’insti! Tot plegat SURREALISTA. Mira-t’ho com vulguis.
He començat a recordar que sóc un autèntic
PRINGAT, fins al punt que a l’insti em diuen VÒMITS,
perquè un dia a classe d’educació física vaig
vomitar els cereals a la vamba del Buldog.
Em sap greu, però si li haguéssiu vist tan de prop
aquells BARBS a la cara, també hauríeu vomitat!
I PER FI tenia l’oportunitat de CANVIAR la meva
patètica vida per complet. COM?! Doncs aturant
els lladres i salvant els ordinadors de l’insti i, de
passada, impressionant l’Erin, la presidenta del club
d’informàtica!
* 14 *
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Però no us FLIPEU! No és que m’hagi penjat d’ella ni
res! SI AMB PROU FEINES la conec!!!
I llavors

PATAPAM!!

La meva reputació s’enfilaria PELS NÚVOLS a l’instant
i passaria de ser un PRINGAT a ser un CRAC!

GENIAL!!!

Aquesta, amics meus, és l’ESTRANYA però VERÍDICA història de com he lluitat contra el MAL i la
INJUSTÍCIA als FREDS, HUMITS, FOSCOS i PERILLOSOS
passadissos de l’Institut de Secundària de South
Ridge. Ho he documentat tot amb pèls i senyals
en el meu diari El desastrós Max Crumbly, que
sempre porto a sobre.
Continuem, doncs, des d’allà on ho havíem deixat
a la meva darrera entrada... Acabava de burlar
aquells lladres sapastres i em desplaçava per tot
l’insti com un COET per passar-li informació pel
mòbil a la meva fidel companya, l’Erin!
* 15 *
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JO

JO, EL SUPERMAX, A CENT PER HORA
PER TOT L’INSTI!!!
* 16 *
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L’ERIN

L’ERIN, LA MEVA AMIGA SUPERHEROÏNA!
D’acord, he d’admetre que potser he exagerat una
mica. Això és el que ha passat REALMENT...
* 17 *
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NO!!!
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GRRR!!!

JA HAS
PRINGAT!!!

S’HA
ACABAT EL
BRÒQUIL,
NANO!!!
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Ha sigut el...

PITJOR
DIA
DE LA
MEVA
VIDA!!!
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