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La Nenu i la Mato són 

dues tortuguetes màgiques 

que estan en perill: uns 

pirates volen capturar-les 

i sacrificar-les. Només 

la família del Super3 pot 

aturar-ho, però... 

Acompanya 
la Nenúfar i la Matoll 

en aquesta nova
aventura de la família 

del Super3!
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Text de Gerard Hausmann 

i Cristina Jiménez

Il·lustracions d’Àlex Roca

La vida del 
planeta està en joc!

ho aconseguiran?
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De vacances marxem... 

Però no hi arribem!
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Només sentir aquest missatge de 
megafonia, la família del Super3 va 
aparèixer a port carregada de maletes. 
Tots estaven molt emocionats perquè 
els esperaven unes merescudes vacances 
cantant karaokes en un supercreuer. 

«Senyors passatge
rs, els informem que el

Supercreuer del Karao
ke està a punt de

salpar. Els preguem que embarquin i es
preparin per passar una bona travessia».

Vigila, xata! 
Que em trauràs 

un ull!
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Va sonar la botzina del vaixell i el Supercreuer 
del Karaoke va emprendre el viatge. Des de la 
coberta, la família del Super3 gaudia de la brisa 
del mar a la cara. 

—Ja era hora! Per fi fem un viatge digne d’una 
megaestrella com jo! —va dir el Fluski, que per 
primera vegada a la vida s’havia apuntat als plans 
de la família sense protestar.

—Us faig saber que he fet un planning amb les 
cançons que cantarà cadascú —va dir l’Àlex, que 
sempre volia tenir-ho tot controlat.

—Mmmmm! Aquests canapès de salmó són 
boníssims! —va dir la Pati Pla, que ja havia 
localitzat el pica-pica de benvinguda.

—Família, està clar que això serà una 
superaventura! —va exclamar el Pau, entusiasmat, 
mirant l’horitzó.

I tant que seria una superaventura. Però no la 
superaventura que tots esperaven. 

Perquè, de cop i volta... 
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Tuuuuuuuuuuut!!!
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L’embarcació s’està 
enfonsant. Sol.licitem 

ajuda urgent. 

SOS. SOS. SOS. 
Mayday mayday. 

Tenim problemes. Una 

gran tempesta. Mayday 

mayday. Aquí Supercreuer 

del Karaoke. 

A qui ho pugui sentir, el Supercreuer s’enfonsa enmig de 
l’oceà. SOS. SOS.    SOS.
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La forta PLUJA no parava de caure 

incessantment. Els LLAMPS esparracaven el 

cel de dalt a baix. Els TRONS eixordadors 

ho feien tremolar tot. Les ONADES gegants 

superaven els quinze metres d’alçada.
Per què estava tan enfurismat, el mar? Què era 

aquella silueta vermella que es veia al cel?
Semblava increïble, però en només uns minuts, 

el Supercreuer del Karaoke havia desaparegut al 
fons de l’oceà. 

I la família del Super3 també.
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