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Tu tampoc te n’escapes, i no tinguis vergonya de reconèixer-ho: 
a totes les persones ens fan por animalons inofensius, dibuixos 
estranys o, fins i tot, objectes! Fixa-t’hi bé i troba totes aquelles 

coses que a la majoria de les persones ens fan angúnia o tremolar. 

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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Tots tenim por! Por de suspendre un examen, 
por d’una aranya peluda, por del monstre de 
l’armari i, fins i tot, por dels pallassos del circ. A 
la Namaka núm. 16 descobriràs que la por forma 
part de la nostra vida i que sense ella el món 
seria una miqueta més avorrit. Comencem?

Juga amb nosaltres i troba totes aquelles 
coses que a la majoria de les persones ens fan 
tremolar! Si ja les tens, corre!, en Blue i en Blim 
t’estan esperant! Volen espantar el Booki i et 
necessiten. «Cric-crac, cric-crac». Ostres! Ho 
has sentit, això? Què deu ser? Segueix llegint i 
sabràs quines són les bestioles que s’amaguen a 
l’habitació de l’Òscar. I a tu, també et fan fàstic? 
Si la resposta és que sí, canvia de secció! Et 
convidem a meravellar-te amb un dels quadres 
més famosos del món: El crit, del pintor Edvard 
Munch. El coneixes? Continua llegint i endinsa’t 
a la tomba del faraó Tutankamon. I, quan hagis 
acabat d’explorar-la, esbrina quina pinta fa el 
teu monstre i flipa amb el gran secret de la tieta 
Manela! T’atreveixes a fer un viatge de por?

Desembre-gener

Qui hi ha darrere 
de Namaka?

En algunes 
activitats hi trobaràs un 
planeta! El color marca 

la seva difi cultat. 
Fixa-t’hi bé!!

nivell  
fàcil

nivell  
difícil

nivell  
mitjà

@revistanamaka

www.revistanamaka.com

Segueix-nos a les xarxes i penja la teva foto llegint Namaka 
amb l’etiqueta #NamakaFan
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Quin núvol més estrany!

Una visita sorpresa

Cric-crac

Alça, Manela!

Testimonis de terror



En Blue i en Blim són el que no hi ha… Quin ensurt que li han clavat al 
Booki! Però, ei, què ha passat aquí? La il·lustració s’ha desordenat!! Fixa’t 

bé en les peces i digues quines formen part de l’escena i quines no. 
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«Això és molt estrany», va dir la gent del poble quan va veure aquell núvol que 
avançava lentament des de l’horitzó cap a la platja. L’observaven amb una barreja 
de curiositat i por. Havien de sortir corrents o agafar el paraigües? Havien de 
tancar-se a casa o fer-ne una foto? El núvol continuava avançant cada vegada 
més ràpid, fins que va travessar la platja i es va endinsar pels carrers del poble. 

Durant cinc minuts tot va quedar engolit per una espessa boira que ni tan sols 
deixava veure el que tenies al davant. Després d’aquella estona, el núvol va seguir 
el seu rumb i va abandonar el poble. Semblava que tot havia tornat a la normalitat, 
però… només ho semblava. Sense saber per què, la gent se sentia de cop més 
gran, més forta, més… valenta! Tothom es veia capaç de vèncer qualsevol cosa 
que temés. El núvol s’havia emportat la por i ara tothom se sentia segur i valent 
com mai abans!
 
Els veïns van obrir les portes de casa seva de bat a bat i van llençar les claus a la 
claveguera. Por dels lladres? Ja no en tindrien mai més!! La canalla dormia com 
angelets perquè ja no els feien por els monstres ni les bruixes, i encara menys les 
xeringues de la metgessa ni les màquines del dentista. Com que ningú tenia por 
d’arribar tard a la feina, tothom es prenia el seu temps perquè el camí no fos un 
trajecte amb presses, sinó una passejada. I els enamorats i les enamorades, ai… 
Es trobaven ara fins i tot més guapos i més guapes i es declaraven el seu amor 
sense patir per ser rebutjats. 

Però no tot anava tan bé com semblava. Els nens i les nenes s’enfilaven a les 
branques més altes dels arbres, d’on queien i es feien mal. Els més petits es 
deixaven anar de les mans dels pares i sortien corrents i aquests, com que no 
temien que els passés res, no els perseguien. El poble estava ple de pares i 
mares i de nens i nenes perduts. Els coloms del carrer, que tampoc tenien ja por 
dels humans, entraven a les cases i es menjaven tot el que hi trobaven. I tothom 
creuava els semàfors en vermell! Els accidents es van anar multiplicant dia rere 
dia, fins que tot es va convertir en un gran caos. 

I de sobte un matí va començar a ploure. Aquell núvol tan misteriós havia tornat! 
Era allà, sobre els seus caps, i deixava caure una pluja càlida que els va anar 
calmant. Mica en mica es van adonar del desgavell que regnava al poble. «Això és 
molt estrany», van tornar a pensar, i aleshores van comprendre que potser la por 
és una miiica necessària, ja que ens fa persones prudents i cauteloses.

El núvol no va tornar mai més, però no calia, perquè els habitants d’aquell poble 
ja havien après el més important: que tenir por no sempre és dolent i també que 
algunes pors és millor no escoltar-les. I per això des de llavors ningú no té por de 
dir «T’estimo» a una altra persona. 

Escrit per Dora Cantero 
Il·lustrat per Lirios Bou 
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T’atreveixes a fer un sudoku? Que la por no et paralitzi! Comença pel 
primer per practicar una mica i després ataca el segon! Segur que te’n 

sortiràs! Per resoldre’ls, segueix aquestes instruccions: 

1. Omple les caselles buides amb 
els dibuixets que necessitis. 

2. En una mateixa fila, columna 
o quadrat no es poden repetir 
dos dibuixos iguals.
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Cada nit, abans d’anar a dormir, l’Òscar revisava tots els racons de la seva habitació i 
mirava sota el llit. No suportava la idea de trobar-se un escarabat de potetes primes i 
peludes. I si se li ficava pel forat del nas o, encara pitjor, dins la boca? Ecs, quin fàstic! 

Però aquella nit, quan l’Òscar ja era dins del llit, va començar a sentir un sorollet i va obrir 
un ull. «Cric-crac, cric-crac». La segona vegada, el soroll va sonar més a prop, però, tot 
d’una, va parar. «Quin silenci més sospitós!», va pensar. I, de nou, el sorollet: «Cric-crac, 
cric-crac». L’Òscar encara no havia obert l’altre ull, però no li calia! Un escarabat amb la 
closca negra i lluent corria cap al seu llit. Tot hi que li relliscaven les potetes al terra de 
marbre, la bestiola avançava molt ràpidament. 

L’Òscar estava petrificat. Sabia que en qüestió de segons l’habitació s’ompliria 
d’escarabats. Sempre passava el mateix. Què podia fer? L’única cosa que se li va acudir 
va ser cridar amb totes les seves forces. «Aaaaah!». Era l’única manera de despertar 
d’aquell malson que se li repetia nit rere nit. 

Escrit per Sara Molina
Il·lustrat per Jana Pérez



1111 Il·lustrat i escrit per: 

I tu, de què tens por? Dels escarabats o potser de les rates? 
Dels vampirs o de les bruixes? Explica’ns quines són les teves 

pors i dibuixa-les! Penja la teva proposta a l’apartat «Concursos» 
del nostre web abans del 15 de gener. El text i la il·lustració més 

originals guanyaran aquesta capsa de llapis de MILAN.
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Passejava amb dos amics. El sol es ponia i, de sobte, el cel es va tornar vermell 
com la sang. Vaig sentir una fiblada de tristesa, un dolor punyent al pit. Llengües 
de foc cobrien el fiord* negre i blavós. Els meus amics van continuar caminant, 
però jo em vaig quedar allà, tremolant de por. I aleshores vaig sentir un crit 
interminable que travessava la naturalesa.

QUI ÉS L’AUTOR 
D’AQUESTA OBRA?

UN MOMENT, UN MOMENT…, SEGUR QUE LA FIGURA ESTÀ CRIDANT? 

PER QUÈ ET SONA TANT AQUEST QUADRE? 

QUÈ TÉ AQUEST QUADRE QUE 
EL FA TAN ESPECIAL? 

Doncs no! La figura no crida, la figura es tapa les orelles perquè sent un crit. Com ho 
sabem? Aquest any una investigadora que preparava una exposició pel Museu Britànic 
va trobar una còpia del quadre en què Edvard Munch havia escrit: «Vaig escoltar un crit 
que provenia de la naturalesa». I, al·lucina, perquè fins i tot s’ha trobat un text que explica 
el moment precís en què Munch va saber que pintaria el quadre: 

Edvard Munch va pintar aquest 
quadre tan famós fa més de 100 
anys. D’ell es diu que tenia un 
caràcter complicat i que sovint 
passava per èpoques de moltís-
sima tristesa. El cert és que no 
va tenir una infància fàcil; la seva 
mare i la seva germana van morir 
quan ell era molt jove i això el va 
marcar per sempre. Com ell ma-
teix reconeixia, el seu caràcter 
trist i els seus canvis d’humor eren 
la base del seu geni. 

El crit és una obra que no pots deixar de mirar. Quins colors més forts i quines línies 
més estranyes, no trobes? I el protagonista? No saps si es tracta d’una home o d’una 
dona. Si l’observes de ben a prop, de seguida entens que li passa alguna cosa. Aquest 
personatge no està tranquil, al contrari, se’l veu desesperat i angoixat, per això crida. I és 
precisament això el que el fa tan especial: quan el mires, et desperta molts sentiments. 
I, saps què?, una científica va ensenyar l’obra a un grup de macacos i els micos van 
emocionar-se i van posar una cara semblant a la de la figura del quadre. Flipant, oi?

T’has fixat en la persona que apareix en 
aquest quadre? Què li passa? Com és 
que l’artista va pintar un quadre així? 
Ostres…, quantes preguntes, no? Les 

responem? Llegeix, llegeix… 

Senzill, l’has vist moltíssimes vegades!! De 
fet, aquest quadre és el protagonista de 
molts mems. Fins i tot té un emoji propi:     !! 
I ha servit d’inspiració per la màscara d’una 
pel·li de por molt coneguda: Scream! Ara 
que ja el coneixes una mica més, segur que la 
propera vegada que el vegis el reconeixeràs 
de seguida.
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Il·lustrat per Edurne Lacunza

* Fiord: entrant del mar a la costa llarg, estret i profund i situat entre penya-segats. 
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Il·lustrat per Bernat Muntés 
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L’Evarist ha sortit a donar un volt per estirar les cames, però s’està 
fent de nit i i vol tornar a la seva tomba. L’ajudes? No t’oblidis de 
recollir tots els objectes que ha perdut pel camí i recorda que no 

s’hi val passar dues vegades pel mateix lloc. Difícil, oi?



Il·lustrat per Fabiola Correas
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Ja fa dies que la pirata Artemisa porta un pegat a l’ull. La gent ha començat a inventar-se 
un munt de (falses) històries sobre com va perdre el seu meravellós ull de cristall, l’enveja 
de totes les pirates.
Recordes aquest conte de la Namaka núm. 15, oi? En 
Roger Garròs ha escrit la història definitiva sobre l’ull 
de cristall de l’Artemisa. Quina imaginació! 

Enhorabona, 

Has guanyat aquesta 
capsa de pintures 

de MILAN.

L’Artemisa tenia un ull de cristall que tenia un poder: el de la 
hipnosi. Ella el feia servir per fer el bé, però temia que caigués 

en males mans. Per això va agafar uns pesos robòtics, programats 
perquè l’objecte no pogués caure en males mans, i els va 

enganxar a l’ull. Després el va tirar al mar. 
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Imagina’t la següent situació: et planten davant dels nassos una aranya de 
plàstic que ben bé podria ser una taràntula real. Se t’accelera el cor, comences a 

suar i una por incontrolable s’apodera de tu. Acabes de descobrir que tens fòbia a 
les aranyes… Sabries dir-nos si les fòbies que t’expliquem són certes o falses? 

L’Arlet no pot dormir i no és perquè 
tingui insomni. Es passa les nits en 

blanc, comptant ovelles, gossets 
i magdalenes i amb la respiració 

agitada. L’Arlet té pànic a adormir-
se. I si li cau el sostre al damunt? I si 
de sobte deixa de respirar? I si somia 

que es perd per l’espai i no pot tornar? 
Aix… L’Arlet té somnifòbia. Què et 

sembla, això és cert o fals? 

CERT CERT CERTFALS

La Paula gaudeix moltíssim d’una bona taula de formatges o 
d’un plat de sopeta calentona a l’hivern. Però… des de fa unes 

setmanes no pot rentar els plats ni anar a un restaurant. Es posa 
molt nerviosa quan veu un plat sense menjar, li tremolen les cames 
i les mans i sembla que s’hagi de desmaiar. La Paula té buitfòbia. 

Què et sembla, això és cert o fals? 

Pel seu aniversari, a l’Arnau li van regalar una entrada per anar al circ. Quina il·lusió li 
feia veure l’espectacle! Tot anava molt bé fins que van aparèixer a la pista una parella de 
pallassos molt graciosos. Quina por que li feien aquelles perruques! I el maquillatge, i la 

manera de caminar dels pallassos! L’Arnau té coulrofòbia. Què et sembla, això és cert o fals? 

Aquella excursió va ser un desastre 
total pel Manel. La granja era 

molt bonica, sí, però en el moment 
que li van deixar tocar un conill… 
Quin angúnia li feien les dentetes 

de l’animaló i el pèl, uixxx… Va 
començar a plorar i a cridar i, si no 
fos perquè respecta moltíssim els 
animals, hagués llençat enlaire el 
conill. En Manel té cuniculifòbia. 

Què et sembla, això és cert o fals? 





Quan la Maribel ha entrat a la seva habitació, s’ha quedat blanca com el paper… 
Qui hi ha entrat i l’ha deixada tan desendreçada? No s’ho ha pensat ni un moment 

i ha començat a inspeccionar cada racó de l’habitació. Dona-li un cop de mà! 
Segur que pots ajudar-la a esbrinar quin dels tres personatges li ha fet la visita! 

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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Com cada any ha arribat la fira d’atraccions al poble. Quants llums de colors! 
Quantes paradetes! La muntaya russa, els aneguets i… el tren de la bruixa! 
Com costa pujar-hi la primera vegada! Quina por! Però que divertit que és! 

Il·lustrat per Ro Ledesma



Buuu!
Tenim la solució perfecta per combatre la por a la foscor: un llum 
en forma de fantasma! És ideal per aquelles nits en què les ombres 
semblen braços i en què sents sorolls per tot arreu.

Unta el plat i el globus inflat 
amb una mica de sabó.

Retalla un terç del rotlle de 
paper de vàter i col·loca el 

globus al damunt del rotlle.

Suca la tovalloleta a la 
cola blanca i escorre-la. 

Posa el globus al mig del 
plat. Desplega la tovalloleta 
i col·loca-la sobre del globus 

com en la imatge. 

Retalla dos ulls i enganxa’ls 
al fantasma. Ara l’has de 

deixar assecar fins l’endemà.

Desenganxa’l amb compte 
del plat i treu-li el rotlle de 
paper de vàter i el globus.

Si cal, demana ajuda a una persona adulta per fer l’últim pas. 

Col·loca una espelma de xinxeta de LED a la base del fantasma. 
Quin llum més terrorífic! 

Importantíssim!! Recorda que les tovalloletes no es llencen al 
vàter! Llença-les a la paperera de rebuig!

Ensenya’ns com t’ha quedat el llum fantasma! Envia’ns-en una 
foto a: info@revistanamaka.com. La penjarem a les xarxes 
socials!
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Una tovalloleta seca (estén-la el dia abans), un rotlle de paper de vàter, un globus, cola blanca, sabó, cartolina negra, tisores, una espelma de xinxeta de LED i un plat.
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Els antics egipcis creien que, quan una persona moria, el cos i l’ànima se 
separaven i emprenien un viatge cap al més enllà. Com que aquest viatge 

era mooolt llarg, calia protegir bé el cos perquè hi arribés en les millors 
condicions. I per això es momificaven els morts, un procés que durava uns 

70 dies i que duien a terme els embalsamadors. 

El primer que feien era extreure els òrgans de la 
persona morta i els intestins, el fetge, els pulmons i 
l’estómac s’embolicaven i s’introduïen en uns recipients 
anomenats vasos canopis. 

Després els embalsamadors deshidrataven el cos amb 
una barreja de sals. Aquesta fase, que durava unes 
setmanes, servia per evitar que el cos es podrís. A 
continuació, s’untava amb cremes perfumades.

Finalment el cos s’embenava de cap a peus per 
conservar la carn. Entre les benes, els embalsamadors 
introduïen amulets per protegir la mòmia durant el seu 
viatge.

Si la persona morta havia estat molt important, 
els objectes que l’acompanyaven al més enllà eren 
autèntics tresors: màscares d’or, joies i un munt 
de coses valuoses. Els lladres ho sabien, i per això 
molts profanaven* les tombes per robar tot el que 
hi havia a dins. Per evitar-ho, els sacerdots escrivien 
malediccions a les portes. Si algú gosava entrar 
dins d’una tomba, la mòmia, amb les benes mig 
estripades, es despertaria per venjar-se’n. 

Il·lustrat per Anna Falcó 
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El 22 de novembre de 1922, just després que l’ar-
queòleg anglès Howard Carter descobrís la tomba 
de Tutankamon, el seu ocell va morir devorat per 
una cobra**. Sis setmanes més tard, lord Carnarvon, 
l’encarregat de finançar les excavacions, va morir a 
l’habitació d’un hotel. La maledicció estava servida! 
La llegenda diu que fins a 30 persones relaciona-
des amb la descoberta de la tomba van morir en 
estranyes circumstàncies. Però, si investigues una 
mica, descobriràs que la majoria d’aquestes morts 
no són tan misterioses. O potser sí?

La mòmia més antiga que s’ha descobert té més de 5.400 anys i pots visitar-la al Museu 
Britànic de Londres.

Els antics egipcis també momificaven gats, gossos, cocodrils i fins i tot escarabats.

A la tomba de Tutankamon es van trobar 5.398 objectes que acompanyaven al faraó cap 
a l’altra vida.

23
* Profanar: tractar de manera poc respectuosa llocs, objectes o éssers que es consideren sagrats. 
** Cobra: segons els antics egipcis, protegia els faraons. 



24

Contesta les preguntes i descobreix quina pinta fa el teu monstre. 
Al peu de la pàgina apunta les característiques que t’han sortit. Ja les tens? 
És el moment de crear el teu monstre! Ah! I no t’oblidis de posar-li un nom. 

T’atreveixes?

Gener: forçut.

Febrer: pelut.

Març: llefiscós.

Abril: prim.

Maig: sense pèl.

Juny: allargat.

Juliol: fluorescent.

Agost: camacurt.

Setembre: gegant.

Octubre: diminut.

Novembre: panxut.

Desembre: musculós.

Groc: un ull al front.

Taronja: un bigoti que li arriba a terra.

Blau: un nas de patata.

Negre: tres ulls a la galta.

Blanc: una boca amb cent dents.

Lila: dues orelles peludes. 

Vermell: una barba plena de polls. 

Rosa: dues banyes màgiques.

Verd: una boca amb tres ullals. 

A: és elegant i polit.

B: té quatre braços i una cama.

C: les seves mans són gegants.

D: té tentacles enlloc de cames.

E: porta una capa negra.

F: té dos caps.

G: és barroer i va molt brut.

H: és de color blau i rosa.

I: li agrada espantar.

J: té serps enlloc de cabells.

K: té unes ungles molt afilades.

L: camina amb els braços.

M: és de color taronja.

N: té escates a les mans.

O: està ple de puces.

P: fa olor de xocolata.

Q: li cauen els ossos a terra.

R: arrossega els peus. 

S: té una cua de drac.

T: és tendre i molt dolç.

U: és un dormilega.

V: té potes d’aranya.

W: s’enfila per les parets.

X: té els cabells embolicats. 

Y: té la pell plena de berrugues.

Z: li agrada olorar-ho tot. 

Vas néixer al mes de…

El teu color preferit és el…

El teu cognom comença per la lletra…

EL COS DEL TEU MONSTRE

CARACTERÍSTIQUES:

LA CARA DEL TEU MONSTRE

ALTRES CARACTERÍSTIQUES DEL TEU MONSTRE
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NOM DEL MONSTRE:

Ei, volem conèixer el teu monstre! Envia’ns-en una foto 
a: info@revistanamaka.com. La il·lustració més original, 
divertida i monstruosa guanyarà el llibre Els monstres 

també ploren de Zahorí Books. 
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Cada dissabte la Lisa i la Lluïsa havien de visitar la tieta Manela. Era una obligació 
que els despertava el mal humor des de primera hora del matí perquè la seva 
mare les obligava a posar-se dos vestidets ridículs i horrorosos. No, no suportaven 
aquelles visites. El pitjor pla per un dia de festa era, sense cap mena de dubte, 
treure el nas per aquella casa vella i atrotinada que grinyolava per totes bandes. 

La tieta Manela els posava els pèls de punta. Les rebia amb una pluja de petons 
babosos i tenia un aspecte ben estrany: semblava acabada de sortir d’un bosc 
encantat o, el que és pitjor, semblava acabada d’aterrar d’un planeta llunyà. Tenia 
els ulls molt separats, tres berrugues al nas i sempre duia un monyo que li tibava 
tant que feia cara de velocitat. Per acabar-ho d’arreglar, la Manela es movia 
d’una manera particular. No caminava, sinó que lliscava pel terra com si una cinta 
transportadora l’ajudés a recórrer la casa, i això la feia molt silenciosa, gairebé 
tant com un fantasma. 

«Estimades, mentre preparo una mica de te, m’hauríeu de fer un favor… Pugeu a 
dalt i aneu a l’habitació del fons, trobareu una jaqueteta lila a l’armari. Baixeu-me-
la!». Carai, això sí que era una novetat! Les nenes tenien prohibidíssim pujar a dalt i 
per primera vegada la tieta Manela els demanava que ho fessin. A la Lisa i la Lluïsa 
els va faltar temps per sortir corrents i pujar les escales amb quatres salts. Però… 

Quan van arribar al replà es van quedar de pedra. Hi feia molt de fred i el passadís 
estava molt fosc. A sota dels seus peus la catifa semblava molsa i cap de les dues 
s’atrevia a avançar pel passadís. El paper de les parets estava mullat i les plantes 
de l’estampat semblaven sobresortir-ne. No se sentia res, el silenci era total. 

La Lisa i la Lluïsa anaven agafades de la mà i els costava respirar, però estaven 
decidides a travessar la foscor. Malgrat les rascades de les cames i el fred, s’obrien 
pas entre la fullaraca i les flors gegants i apartaven amb les mans les lianes que els 
barraven el camí. Quin dia per portar un vestidet… Sentien mil ulls observant-les i 
mil orelles escoltant-les, però no estaven disposades a aturar-se. 

Van arribar davant de la porta de l’habitació del fons gairebé sense alè. 
Inexplicablement, la porta s’havia encongit i estava recoberta d’una capa 
repugnant de mocs i pèls i berrugues. Van agenollar-se al davant i van començar 
a arrencar aquella massa llefiscosa amb totes les seves forces. La Lisa va girar el 
pom i una escletxa de llum blanca va inundar el passadís. La Lluïsa va empènyer 
la porta i, durant uns segons, la llum les va cegar. 

No podien creure’s el que tenien al davant… La tieta Manela les estava esperant 
al bell mig de l’habitació i els allargava dues jaquetetes liles. «Estimades, esteu 
preparades per emprendre el viatge de la vostra vida?». De sobte, aquella casa 
vella i atrotinada que grinyolava per totes bandes va començar a tremolar i 
lentament va alçar el vol. Aquell dia, la Lisa i la Lluïsa van descobrir el gran secret 
de la tieta Manela i des d’aleshores esperen amb il·lusió que arribi el dissabte per 
anar a visitar-la. 

Escrit per Helena Ortiz 
Il·lustrat per Carlos Lluch 
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L’Anna riu per sota el nas   
sempre que pensa en la por 

que feien algunes coses  
 que ara li són agradoses 

i que de por ja no li’n fan pas.
  

La por d’aquell primer dia
   d’anar a l’escola dels grans

  i l’espant que, de petita,
   li feia veure gegants. 

 
La por d’un petard que peta  

a prop seu, al correfoc,  
i la d’aprendre, a poc a poc, 
a saber anar amb bicicleta. 

La basarda que, de nit,  
la feia arraulir-se al llit, 
ben tapada de la foscor, 

 quan pensava que venien,
 galopant pel corredor,

 uns monstres que no existien
 camí de l’habitació. 

Ara li sembla una ximpleria 
que li fes tanta i tanta por  

llançar-se a la piscina 
els dies de natació.

També li sembla mentida 
que li causessin tan d’espant  

els llamps i els trons de tempesta 
i el terrabastall que fan. 

I és que, quan ja l’hem superada, 
la por més aviat fa riure, 

per això, amb coratge, s’ha de viure! 
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Escrit per Àlex Miralles 



Des de Namaka et volem proposar tot un seguit de llibres que 
tenen a veure amb alguna de les seccions que has llegit fins ara 

i, és clar, amb la por. No te’ls pots perdre! 

Fantasmas
Autora: Raina Telgemeier
Editorial: Maeva Young 

Com fer-se amic d’un 
fantasma
Autora: Rebecca Green 
Editorial: Juventud 

Enigmes de por
Autor: Anna Gallo
Il·lustrador: Víctor Escandell
Editorial: Zahorí Books 

Criaturas fantásticas 
Autora: Floortje Zwigtman
Il·lustrador: Ludwig Volbeda
Editorial: Libros del Zorro Rojo 

T’esperen hores i hores de 
lectura amb aquest llibre. És 

ideal per ments inquietes com la 
teva! Hi descobriràs monstres i 

criatures de tot el món i un munt 
d’històries i curiositats que et 

faran volar la imaginació. Després 
de llegir-lo desitjaràs viure en un 

món ple de fantasia!

Descobreix les deu estrelles 
del terror més famoses de tots 
els temps i deixa’t atrapar per 
les seves històries. Però, ep!, 
també hauràs d’entrenar el 
teu caparró per resoldre els 
enigmes que se’t proposen. 
T’ho garantim, passaràs una 
mica de por, però la diversió 

està assegurada! 

Necessites aquest llibre 
urgentment! És la guia 

definitiva per aconseguir 
una amistat intensa i molt 
llarga amb un fantasma. 
Segueix els consells que 
s’hi donen i no hi haurà 

ningú que pugui separar-
te del teu fantasma, sereu 
carn i ungla! Ah! I prepara’t 

per riure, quin humor! 

La Maya, la germana de la 
Catrina, està malalta i els 

metges recomanen un canvi 
d’aires. Això a la Catrina no 
li agrada gaire: no té amics, 
no li agrada la casa nova i 
la seva germana està molt 

pesada… Però tot canvia quan 
descobreix els secrets més 

al·lucinants de la nova ciutat! 
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La Glori és una periodista de renom que treballa a Equip d’investigació. Està preparant 
un programa especial per descobrir la realitat que s’amaga darrere dels personatges més 

temuts. Per què hi ha tanta gent que té por dels pallassos? Per què els taurons tenen fama 
de ferotges? Qui s’ha inventat que els extraterrestres venen a conquerir el nostre planeta? 

Tot això i molt més, ho descobriràs al programa d’avui!

Cada vegada que intento fer 
amics em trobo amb el mateix 
problema. Que si el que vull és 

conquerir la Terra, que si vaig de 
col·lega però en el fons vull acabar 
amb la humanitat… Sí, ho confesso! 
Tinc una missió: aprendre a tirar-me 
pets. Quina és la vostra tècnica? Per 
què hi ha pets que sonen tan fort? És 
imprescindible tenir un forat al cul? 

Quantes preguntes! 
Algú m’ajuda?

L’any passat, per Carnestoltes, em 
vaig disfressar de pallasso i des 
d’aleshores no he estat capaç de 

treure’m la pintura de la cara. Cada 
nit surto al carrer per buscar ajuda! 
I cada nit la mateixa història: una 

parella que crida quan em veu, una 
velleta que m’observa amb la mirada 

desafiant i amb el bastó enlaire… 
Quina por! Mai no et pintis la cara 

amb maquillatge permanent. És una 
mala idea!

Il·lustrat per Xiana Teimoy
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La meva cara amb la boca oberta i 
les dents ben afilades sortia al cartell 
de la pel·lícula Tauró. Al principi, els 
amics em felicitaven, però de mica 
en mica em van deixar de banda. 

Que si ja no ens podem apropar a la 
platja per anar al xiringuito, que si la 
gent ens té por… Però has de saber 

que els taurons som animals tendres 
i delicats, amants de la música 
clàssica i del ballet. Que potser 

et sorprèn? 

Res, que no hi ha manera! Ja ha passat mig segle des que em vaig fer vegà 
i encara ara la gent surt corrents quan em veu aparèixer. No sé si són els 
ullals o la capa negra, però segueixo despertant el mateix sentiment de 

rebuig que quan gaudia de la sang de les meves víctimes. Ja no sé què fer! 
Estic desesperat! Quants seguidors necessito al meu canal de YouTube, 

Dràcula vegà, per treure’m la mala fama de sobre? 
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Espanta els teus comensals amb aquest plat de cucs llefiscosos que neden 

en un bassal de sang ple d’ullets d’éssers misteriosos. Ecs! Un àpat horrorós 

elaborat amb aliments reals i molt saludables.

Consells

Informació nutricional

Bull els              durant 15 minuts. 

Bull els               durant 8 minuts i deixa’ls refredar.

Escorre els              i talla’ls a la mida d’un cuc de terra.

Serveix els              en un plat i aboca-hi la                 perquè sembli un bassal de 

sang fastigosa!

Pela els             i col·loca’ls entre els espaguetis.

A sobre de cada ou posa-hi una làmina d’                 per imitar l’interior de l’ull.

100 g 
d’espaguetis 

integrals
Mitja dotzena 
d’ous de guatlla

Salsa de 
tomàquet 
casolana*

Olives negres 
sense pinyol en 

làmines

Bon 
appétit!

Acompanya els espaguetis amb un platet d’amanida, el teu estó-

mac agrairà que li ofereixis una mica de verd. Així tindràs un àpat 

completíssim!

Si ets intolerant al gluten, pots utilitzar espaguetis fets amb farina 

d’arròs. 

Ets fan dels vegetals? Substitueix els espaguetis per tiretes ben 

fines de carbassó!

La pasta et proporciona hidrats de carboni, per això és un plat 

superenergètic! Però sempre és millor la pasta integral, ja que 

l’energia et durarà més estona. 

Els ous són una bona font de proteïnes, greixos, algunes 

vitamines i minerals.

Si vols fer-me alguna consulta sobre alimentació, pots escriu-

re’m al següent correu: info@mirabaigaya.com o seguir el meu 

compte d’Instagram: @mirabaigaya.

33* Trobaràs la recepta a la Namaka núm. 11.

Escrit per Mirabai Gayà

Bull els              durant 15 minuts. 

Pela els             i col·loca’ls entre els espaguetis.

Bull els               durant 8 minuts i deixa’ls refredar.

Serveix els              en un plat i aboca-hi la                 perquè sembli un bassal de 
Escorre els              i talla’ls a la mida d’un cuc de terra.

Serveix els              en un plat i aboca-hi la                 perquè sembli un bassal de 

A sobre de cada ou posa-hi una làmina d’                 per imitar l’interior de l’ull.
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Sorprèn-los amb la subscripció especial!
www.revistanamaka.com
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Laberint
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Laberint
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                                és una revista lúdica i 
trepidant que fomenta la lectura 

i la creativitat. Pensada per personetes 
intrèpides de 6 a 11 anys i recomanada 

per explicar als més petits.

www.revistanamaka.com
DL B 4294-2017


