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El doctor Ensurt fa anys que 
col·lecciona, cataloga i estudia les

pors que espanten els nens i les nenes.
Una nit de tempesta, les pors s’escapen
i s’esmunyen en la vida de tothom…

La Noa i en Max, acompanyats
del seu gos Zas, seran els encarregats

de capturar aquestes pors i ajudar
els més petits a enfrontar-s’hi. 
Aconseguiran els Atrapapors

acomplir la seva missió?
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Al cim d’una muntanya escarpada, allà on s’aturen a descansar  
els núvols negres, s’arremolinen els vents huracanats i esclaten  
les tempestes més furioses, hi ha el tenebrós Castell de Buuuuuu.
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A la torre més alta, el doctor Ensurt hi té el seu laboratori. Sobre 
una taula llarga i estreta hi ha microscopis molt precisos, matrassos 
fumejants i provetes amb líquids de colors. Les prestatgeries són 
plenes de pots i, a dins, dormen plàcidament criatures inquietants,  
com ossos diminuts hibernant a les seves coves. 
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Quan era petit, el doctor Ensurt era 
tan poruc que gairebé no podia fer res; 

per això va créixer amb un propòsit ferm: 
convertir-se en cientí� c i alliberar 

el món de totes les pors. 
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Des de fa un munt d’anys, el doctor Ensurt les col·lecciona, les estudia 
i les cataloga en el seu Llibre Secret de les Pors. Després de llargues hores 

d’investigació, ha descobert que hi ha diferents tipus de pors.
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Una nit, mentre el doctor Ensurt dorm com una soca, hi ha un terratrèmol que  
fa tremolar el Castell de Buuuuuu. Els pots de l’armari cauen i es trenquen  
en mil bocins. Les pors es desperten d’un llarg son, s’escapen i viatgen fins  
a ciutats i pobles, i envaeixen de nou la vida de les persones.
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El doctor Ensurt s’aixeca sobresaltat. La feina d’anys s’ha esfumat en tan sols 
uns segons, però no està disposat a rendir-se. Escriu una carta i, juntament amb 
el seu apreciat Llibre Secret de les Pors, l’envia amb un corb missatger.
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A la ciutat, en Max, la Noa i el Zas, el seu fidel 
amic, passegen pel carrer. De sobte, senten 
xiscles. 
—Que estrany! Venen de diversos edificis  
—assegura en Max.
—Semblen crits de terror. Feia moltíssim temps 
que no se sentien —diu la Noa.
—Proposo una reunió a la càpsula secreta.  
Està passant alguna cosa molt greu.
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