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en aquesta història?

Acompanya 
la Nenúfar i la Matoll 

en aquesta nova 
aventura de la família 

del Super3!del Super3!
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Text de Santi Anaya

Il•lustracions d’Àlex Roca

A causa d’un invent 

de l’Àlex, la família del 

Super3 queda atrapada a dins 

del conte de la llegenda de 

Sant Jordi. Només en podran 

sortir quan el drac sigui 

derrotat pel cavaller...

Però, un moment...
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Però, un moment...

Què hi fa un zombi 
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A simple vista, podries pensar que és 
una casa normal, com qualsevol altra. 
Però, si ho fessis... 

ESTARIES MOLT EQUIVOCAT!



Perquè... dins d’aquestes parets... res és normal.  
Tot el que hi passa és

ex
tra

ordinari! ex
tra

ordinari!



I quan coneguis els seus habitants, 
comprendràs molt bé per què és així. 

Au, passa la pàgina, 
   que els coneixeràs! 



ÀLEX
Inventora desastre. 
Tots els seus invents fan...  

PAU
Aventurer selvàtic una mica... 

PATI PLA 
Veïna i amiga de la família, 
esportista i nebodeta del... 

FLUSKI
Ídol de masses, segons ell, 

extremament...  

La mami

El papi

El Fluskinet

poruc

MANDRÓSZZZ...

Bumi



RICK 
Ajudant pilota que fa tot el que 
li ordena el seu admirat... 
Tot i que li fa por enfrontar-se a... 

PAU
Aventurer selvàtic una mica... 

PATI PLA 
Veïna i amiga de la família, 
esportista i nebodeta del... 

SR. PLA
Malvat garrepa obsessionat 

a espiar i vèncer els...

La Pati

El dolent

L’altre dolent

Maleïts Rarets!!  

cap.




