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El Llampec, l’hàmster de 

la classe de la Nenúfar i la 

Matoll, passarà el cap de 

setmana a la casa de la família 

del Super3. Les joves elfes, 

però, no han tingut en compte 

el Rexi, el tiranosaure 

de l’hivernacle. 

pobre Llampec!
Oh, no,

Acompanya 
la Nenúfar i la Matoll 
en aquesta primera 

aventura de la família 
del Super3!
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Un rosegador 
afortunat serà  

el nostre convidat
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Com cada divendres, abans d’acomiadar-se i 
sortir corrents de l’escola amb les seves 
motxilles per tornar a casa, tots els nens i nenes 
de la classe de la Nenúfar i la Matoll estaven 
pendents del resultat del...

A quin nen o nena 

li somriurà la sort 

aquesta tarda? 

Qui serà el guanyador aquesta setmana? 

A QUI LI TOCARÀ? 
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Com passava cada cap de setmana, un 
company o companya seria l’afortunat de cuidar 
el Llampec, l’hàmster de la classe, i tornar-lo 
sa i estalvi el dilluns següent. 

I és clar, com que tothom se’l volia emportar 
a casa el dissabte i el diumenge, no quedava cap 
altre remei que sortejar amb qui li tocaria anar.

Sisplau, que qui em 
toqui no tingui gat, 
que no tingui gat, 
que no en tingui... 

I aquest cap de 
setmana, el Llampec 
el passarà a casa 
de... 
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La Nenúfar!!! 
 

Viurem juntets, 
coseta bonica!!!!

Sííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí!

En realitat, al paperet 
que havia tret la senyoreta 
de dins d’una capsa de 
cartró no hi havia escrit el 
nom de la Nenúfar, sinó 
que hi posava el de la seva 
germana: 

Però com que totes dues viuen a la mateixa 
casa, que li toqués a la Matoll era com si li toqués 
a ella. Per fi podria viure el cap de setmana 
perfecte que tenia planificat des del primer dia  
de curs, amb l’hàmster més cuqui del món!
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Dissabte al matí... 

Diumenge al matí... 

I dilluns al matí... 

Dissabte a la tarda...

Diumenge a la tarda...

Em sembla 
que es vol quedar 
a viure amb mi.

El meravellós cap de setmana 
amb el Llampec
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—Ni parlar-ne! No permetré que el Llampec 
pateixi aquest calvari durant el MEU cap de 
setmana! 

La Matoll estava decidida a no deixar que la 

bleda  de la seva germana cuidés ni un segon  
el pobre Llampec. 

—Et vull a dos metres de nosaltres tot el cap de 
setmana! 

Aquesta va ser l’ordre que li va donar la Matoll 
a la Nenúfar només treure-li l’hàmster de les 
mans i amagar-se’l entre els cabells esperrucats. 
Malauradament, la seva germana podia ser igual 
d’insuportable a dos metres de distància. 
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               Però per què no me’l deixes? Va, 
        Matoll, deixa’m que l’acaroni una miqueta. 

Va, Matoll, sisplau, només vull abraçar-lo i 
 petonejar-lo una estoneta. No siguis egoista, 

Matoll! Si no me’l deixes l’hi diré al papi. I a la 
mami! I ells segur que et diran que me’l deixis. Ni 
que sigui per no sentir com em queixo tot el cap de 
setmana. A més, segur que el Llampec es mor de 
     ganes que jo l’amanyagui. L’hi veig als ullets. 

    Ell vol estar amb mi. Per tant, què? 
Me’l deixes o no? 

2 metres
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La resposta de la Matoll havia estat molt clara. 
Farta de sentir la veueta dolça de la Nenúfar  
durant tot el viatge de tornada de l’escola a casa, 
havia explotat només entrar a l’hivernacle i l’hi 
havia deixat molt clar. 

—Oblida’t del Llampec, Nenúfar. M’ha tocat a 
mi cuidar-lo. 

I ni les llagrimetes 
de la seva germana 
farien que canviés 
d’opinió. 

 —Pots estar 
tranquil, Llampec. 
No deixaré que se 

t’apropi ningú que 
et pugui traumatitzar. 
    O això pensava la 

Matoll fins que... 

–QUE NO, PESADA!!! 
           NO TE’L DEIXO!!
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El REXI es va acostar pensant 
que el que duia a les mans 

era el seu berenar!

nenufar-matoll-tripa.indd   25 3/10/18   13:00



Què vols que et digui? 
Per mi que això el 

traumatitzarà més que 
un bany de bombolles 

amb mi. 

Continuarà... 
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