
N  M A X  C R U M B LY  E S T À  A  P U N T 
D ’ E N F R O N TA R -S E  al lloc més terrorífic 
que ha conegut mai: l’Institut de Secundària 
de South Ridge.

Hi ha moltes coses genials al nou institut, però 
també un gran problema: en Doug, l’abusananos de 
l’insti, que té com a entreteniment entaforar en Max 

a dins l ’armariet. Tant 
de bo en Max pogués 
ser com el protagonista 
del seu còmic favorit! 
Però això no impedirà 
que faci tots els possi-
bles per convertir-se 
en l’heroi que l’institut 
necessita!
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AVÍS:AVÍS:
a q u e s t  l l i b r e  c o n t é :

humor friqui, raps brutals,
acció trepidant

i suspens al·lucinant!



amb nikki Russel l i erin Russel l
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el DesasTRÓs MaX cRuMBlY 
(cOses IMPORTanTs Que has De saBeR en cas 

Que DesaPaReGuI MIsTeRIOsaMenT)

1. la meva vida secreta com a superheroi antiheroi.

2. Si hi ha un cadàver al meu armariet, segurament sóc JO!

3. Com en Darth Vader es va convertir en el meu pare

4. Que algú em porti un bolquer! De pressa!

5. Per què vaig ficar els dits del peu al bol de crispetes  

de la meva germana

6. Sí, en batkid és el meu germà petit

7. un suc de pera en un got de plàstic

8. Simplement digueu-me Vòmits

9. Com em vaig estripar els pantalons, em vaig pelar el genoll  

i vaig ferir el meu ego

10. la iaia s'ennuega amb la dentadura i la dinya (una altra vegada)

11. avís!!! Compte amb el vampir friqui de l’armariet

12. Preparat per a un confinament?

13. auxili!!! Em sembla que vomitaré!

14. El rei del rock de la neteja

15. Tribulacions d'un llunàtic d’armariet

16. Qui ho diu, que un zombi no pot rapejar?!

17. Clavant-ho!

18. Entro a les fosques i profundes entranyes de... On sóc?
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19. El senyor del laberint

20. De debò serveixen superpizzes amb ració extra de carn a la presó?!

21. Si aconsegueixo arribar a casa viu, el pare em pelarà

22. Com la «Ventafocs» ha perdut una sabateta de cristall vamba

23. l'atac del vàter assassí

24. Sense sort, fins al capdamunt de merda i pudent com una mala cosa

25. Per què hi havia un noi al vestidor de les noies

26. El pitjor so de trucada entrant del món

27. Tocat de l'ala?! De debò?!

28. Com he descobert la noteta del mal rotllo

29. la humiliant desventura del Max Crumbly!!! (Ho sento, nois!,  

l'he feta grossa!)

Max-tripa-cat.indd   8 12/01/17   10:24



* 1 *

1. la MEVa VIDa SECrETa COM a 
SuPErHErOI aNTIHErOI 

Si tingués SuPErPODErS, la vida a l'institut no 
seria tan laMENTablE.

Per exemple, MaI més se m'escaparia el MalEÏT 
autobús, perquè aniria a l'insti VOlaNT, i punt!...

?! JO
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* 2 *

al·luCINaNT, oi? amb això segurament seria el paio 
MÉS GuaI de l'insti!

Però us diré un secret: que et bombardegi un 
ocellot mosquejat NO és guai. bàsicament és... 
FaSTIGÓS!!!

a la tele, als còmics i a les pel·lis, sembla que tot això 
dels superherois estigui SuPErTIraT. Però NI DE CONya! 
O sigui que no us cregueu rES.

  XOF!
XOF!

uaaa!
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* 3 *

NO pots obtenir superpoders amb una estoneta 
en un laboratori barrejant líquids de coloraines, 
bEurE-TE’lS i...

JO PrEParaNT uN DElICIÓS  
baTuT DE SuPErPODErS

Mua-Ha-Ha-Haaa!
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* 4 *

Que COM sé que la cosa no funciona així?...

«uPS!».

SuPErMEGabuuuM!!!
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* 5 *

Diguem-ho així...

Ja HE PaSSaT PEr aIxò. HO  
VEIEu? MIrEu la SaMarrETa!!!

SuPErMEGabuuuM!!!

UPS!
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* 6 *

Fins i tot si TINGuÉS superpoders DE DEbò, la 
primera persona a qui hauria de rescatar seria...

a MI MaTEIx!
PEr QuÈ? Perquè un paio de l'insti m'ha fet una 
MarraNaDa increïble.

I per desgràcia, quan llegiu això, potser l’hauré 
DINyaT!

Sí, he dit «DINyaT», «PalMaT», «MOrT».

D'acord, he d'admetre que el paio no tenia la 
INTENCIÓ de pelar-me.

Però tot i així...!!!

Total, que si ets dels típics que S'ESCaGarrINEN amb 
aquesta mena de coses (o amb la intriga angoixant 
dels còmics), segurament no hauries de llegir el 
meu diari...
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* 7 *

 

MMM... QuÈ PaSSa? CONTINuES llEGINT aQuEST 
llIbrE?!

DONCS MOlT bÉ! ENDaVaNT.

PErò DESPrÉS NO EM DIGuIS QuE NO T’HE aVISaT!

ADVERTÈNCIA

COMPTE!
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