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La família 
d’herois més famosa  

torna a Els Increïbles 2,  
però aquest cop serà la Helen 

la protagonista, deixant a en Bob 
a casa amb la Violeta, en 
Dash i el petit Jack-Jack. 
Aquest serà un gran canvi 

per a tots. Quan un nou  
malvat amenaci la ciutat amb 

un pla maligne, la família 
Parr i el seu amic Frozone 

hauran de trobar la  
manera de tornar a  

treballar plegats; que serà 
més fàcil en la teoria que  

    en la pràctica.
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La família Parr tornava cap a casa després d’un campionat d’atletisme.  
De cop i volta, es va esquerdar el terra i va aparèixer una tuneladora immensa.  
La conduïa un malvat: l’Excavador! 
 En Bob i la Helen es van posar els seus supervestits i es van convertir en  
en Míster Increïble i l’Elastigirl. Els seus fills, la Violeta i en Dash, volien  
ajudar-los. En Dash va entrar en acció, però a la Violeta li va tocar fer-se càrrec  
del germà petit, en Jack-Jack. 
 —Mira que bé! —va rondinar la Violeta—. Mentre ell pot anar a fer l’heroi,  
jo m’haig de quedar aquí fent de cangur, com una ximpleta!
 Frustrada, es va treure l’antifaç. A prop d’allà, es va sentir un crit ofegat. En Tony, 
un company de classe de la Violeta que estava amagat sota un cotxe, li havia vist la 
cara. Abans que ella pogués explicar-se, el xicot ja havia fugit esperitat.
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 Mentrestant, l’Excavador continuava movent-se subterràniament  

d’una punta a l’altra de la ciutat. Obria totes les cambres cuirassades  

que trobava i se n’enduia els diners. 

 —Doneu-vos per excavats! —va cridar.

 En Míster Increïble va arribar fins a la tuneladora i va fer volar d’un 

cop l’Excavador contra la taula de control. Amb l’impacte, la taula es va 

esmicolar i la màquina va canviar el rumb i va començar a accelerar!
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 —Doneu-vos per excavats! —va cridar.

 En Míster Increïble va arribar fins a la tuneladora i va fer volar d’un 

cop l’Excavador contra la taula de control. Amb l’impacte, la taula es va 

esmicolar i la màquina va canviar el rumb i va començar a accelerar!

 L’Excavador va entrar a la càpsula d’escapament amb un salt.

 —Adéu —va dir amb menyspreu, i va tancar la trapa darrere seu.

 La càpsula, carregada amb tot el botí que havia robat, va sortir 

disparada de la tuneladora i va desaparèixer.

 En Míster Increïble va inspeccionar la taula de comandament. 

Va provar tots els botons, però no n’hi havia cap que funcionés.  

La tuneladora anava de dret cap la superfície, i no hi havia 

manera d’aturar-la!
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 La tuneladora va irrompre al bell mig de Municiberg i va començar  
a destrossar-ho tot. Va xocar contra la via fèrria i va fer bolcar un tren.  
Per sort, de seguida va arribar en Frozone, que va crear un pont de  
gel perquè els passatgers poguessin fugir a un lloc segur. 
 Semblava que no hi hagués res que pogués aturar aquella màquina, 
que seguia avançant sense cap mena de control. Tot i així, l’Elastigirl va 
aconseguir entrar a la tuneladora per la trapa que havia quedat oberta. 
Volia mirar de frenar-la des de dins, però havia d’actuar de pressa.
 —Va de cap a l’Ajuntament! —va exclamar en Míster Increïble.
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 En Frozone va aixecar un mur gegantí de gel davant de 
l’Ajuntament, mentre la tuneladora s’hi seguia atansant a 
marxes forçades. A dins de la màquina, l’Elastigirl i en Míster 
Increïble van arrencar la caldera, i just en aquell moment van 
arribar els seus fills.
 —Nois, què hi feu aquí? Sortiu ara mateix! Això està  
a punt d’explotar! —va cridar l’Elastigirl, horroritzada.
 La Violeta va crear un camp de força que va envoltar la 
família just abans que el motor explotés. La tuneladora es  
va aturar fent uns xerrics molt forts.
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