


mAleTEs

Aquesta andana és molt especial, hi van a parar totes les maletes, motxilles i paquets que els viatgers més despistats han perdut al llarg de tots els temps. I, de tant en tant, hi arriben coses que mai podríeu imaginar que es puguin perdre. 
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Namaka és una lluna molt i molt petita d’un pla-
neta molt llunyà, Haumea. A Namaka li passa 
una cosa: no para mai quieta! Gira i gira sense 
parar al voltant d’Haumea!! Diu que dóna tan-
tes voltes perquè vol sortir disparada univers 
enllà i fer-nos una visita a la Terra. I saps què? 
Sembla que ho ha aconseguit, perquè aquí la 
tens, entre les mans i convertida en paper! 
 
Passar les pàgines de Namaka és tota una 
aventura. Pots viatjar de la mà del Geladet, 
un dels icebergs més moguts del planeta, o 
conèixer la vida secreta dels polls, ui, quina 
picor! O ajudar-nos a trobar els objectes que 
viatgers molt despistats han perdut al llarg de 
tots els temps. I estigues ben atent, perquè Na-
maka és una revista inacabada! Ha donat tan-
tes voltes per l’univers que algunes parts han 
perdut els dibuixos, d’altres, les lletres i, fins i 
tot, n’hi ha que han perdut els colors! Comple-
ta-la i ensenya’ns com ho has fet enviant-nos 
un correu a: info@revistanamaka.com. 
 
Gaudeix de la lectura!! 
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Superheroes Academy



4



VIATGE A LA PANXA DE LA MAMA

Quan vaig veure que ho havia aconseguit, em vaig quedar de 
pedra. Amb només vuit anys i una mica d’imaginació havia 
inventat una màquina que ho canviaria tot: la màquina del 

temps! Vaig fer servir una butaca d’un antic cinema, uns cables con-
nectats a una altra dimensió i un casc de bicicleta per protegir al viat-
ger de possibles aterratges d’emergència. Després de tantes proves, 
acabava d’aconseguir-ho. El meu germà petit ja no hi era, havia des-
aparegut, i jo tornava a tenir els papes només per mi. S’havien acabat 
els llibres plens de baves i guixots!

Vaig pujar l’Èric a la butaca. Li vaig posar el casc, no volia pas que es 
fes mal, i el vaig enviar de tornada a la panxa de la mare. Dos anys 
enrere. Li vaig fer un petó i una abraçada. Vaig encendre la màquina 
i quan vaig aixecar el cap ja no hi era. La butaca estava buida i les 
llumetes de la màquina indicaven que el viatge havia sortit bé! Qui-
na tranquil·litat tindria jo ara! Vaig baixar a esmorzar; tants invents 
m’havien obert la gana. El pare em va preguntar per l’Èric i jo li vaig dir 
que segurament estaria jugant a dalt i, per si de cas, vaig assegurar 
que no sabia res de viatges en el temps. El papa em va mirar estranyat 
i va pujar per buscar-lo. 

La mare també em mirava amb uns ulls estranys. M’havia descobert? 
«Us hem de dir una cosa, no sé si l’Èric ho entendrà, és una mica pe-
tit…». Sí que és petit, sí…, vaig pensar. Ara mateix és un cigronet dins 
de la panxa de la mare. Un minut més tard, el pare va baixar amb l’Èric 
en braços. Com podia ser? Què havia fallat? La mare i el pare van 
seure davant nostre i van somriure. La mare es va tocar la panxa i ens 
va dir que ben aviat tindríem un germanet. Un altre? Vaig aixecar-me 
de pressa, se m’havia girat moltíssima feina. Aquest cop hauria de 
dissenyar una màquina del temps amb dues butaques.

VIATGE A LA PANXA DE LA MAMA

5

Escrit per Sara Molina
Il·lustrat per Carlos Lluc



test viatger
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Il·lustrat per David Martínez



CAPSULA TEMPS

T’agradaria enviar un missatge al teu jo del fu-
tur? A Namaka t’expliquem com fer-ho a través 
d’una càpsula del temps. Prepara’t! 
Primer de tot pensa quin missatge vols enviar-te. 
Et donem alguna idea. Pots escriure’t una carta 
explicant com t’imagines a tu mateix d’aquí a 20 
anys. Hauràs viatjat molt? De què treballaràs? Si 
ho prefereixes, pots dibuixar-ho!
Ja ho tens? Agafa una capsa i fica-hi la carta. 
Afegeix objectes que siguin importants per a tu, 
joguines, llibres, revistes, fotos… Tens alguna al-
tra idea? Endavant! A la càpsula del temps pots 
guardar-hi qualsevol cosa que et vingui al cap. 
Seguim? 
Tanca molt bé la capsa. Pensa que passaran 
molts anys fins que es torni a obrir. No volem 
que es faci malbé! Enganxa un cartell a la tapa 
on posi: «No obrir fins a l’any 2037!».

Ara has de decidir on vols amagar-la. Al fons de 
l’armari dels pares, a les golfes, a l’armari més 
alt de la cuina… Demana ajuda! Segur que algun 
adult et pot donar un cop de mà. Ja tens la càp-
sula del temps feta i amagada! Oblida que exis-
teix i deixa que passin 20 anys. Fàcil, no?

Quan hagi passat tot aquest temps i tinguis al 
voltant de 30 anys, et retrobaràs amb el nen que 
un dia vas ser i descobriràs un munt de tresors 
que ja no recordaves. 

Envia’ns fotos de la teva càpsula del temps i les 
publicarem en el proper número de Namaka. 
Pots fer-ho al correu electrònic: info@revistana-
maka.com. I no oblidis posar el teu nom i la teva 
edat!
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Il·lustrat per Juanita Sierra
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Il·lustrat per Paula Vallejo
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Ja fa uns quants dies que el Titanic* es va enfonsar. Des de llavors, la Maria i en 
Tomàs sobreviuen menjant allò que pesquen. No és fàcil… L’oceà està molt conta-
minat i els costa trobar aliments. I avui… tindran sort? Ajuda’ls a pescar!

Il·lustrat per Pam López
MuTiAbRiTMuTiAbRiT

*Vols conèixer la història del Titanic? Vés a la pàgina 17.
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En Leonardo da Vinci ex-

plica a la seva carta (pàg. 

14) que els seus pares no 

sempre l’entenen, i, saps 

què?, no és l’únic artista 

que se sent així. Desco-

breix l’apassionant món 

de formes, colors i mo-

viment del petit prota-

gonista d’aquest conte. 

Ningú ha dit que ser 

artista sigui fàcil! Si t’has quedat amb ganes de 

descobrir com es mouen, què 

fan i com veuen el món alguns 

animals, no et perdis aquest 

superllibre de… poesia! Divertit, 

una mica salvatge i molt en-

tretingut, endinsa’t en aquestes 

meravelloses il·lustracions i 

al·lucina amb el que s’hi explica. 

Ja saps quin tipus de 

viatger ets? (pàg. 20). Ara, 

només necessites escollir 

una destinació. Passa les 

pàgines d’aquest llibre ple 

de mapes i curiositats de 

tot el món i tria on passaràs 

l’estiu! Viatjar des del sofà de 

casa mai no havia estat tant 

fàcil! T’esperen moltes estones 

de lectura amb aquest atles.

Llegir també és una manera de viatjar, de conèixer el món, de visitar altres èpo-ques i de descobrir un munt de curiosi-tats sobre les coses que ens envolten. Et proposem uns quants contes i llibres per explorar una mica més algunes de les seccions de la revista. 

Gaudeix amb aquest llibre com ho faràs amb el taumatrop! El llibre inclou unes lupes espe-cials que et serviran per des-cobrir quines són les plantes i els animals que s’amaguen als racons més insospitats del planeta. Una passada plena de curiositats!

Sóc un artista 

Autor i il·lustració: Sebastià Serra 
Editorial: El Cep i la Nansa

Autora i il·lustració: Marta AltésEditorial: Blackie Little Books

Bestiari salvatge d’estar per casa

Atlas del Mundo

Autors i il·lustració: Aleksandra 

M
izielinska i Daniel M

izielinski

Editorial: M
aeva

Il·luminatura

Autora: Rachel WilliamsIl·lustració: CarnovskyEditorial: Cruïlla



La Berta mai para quieta. Es passa el dia saltant, ballant i corrents. A l’escola, li costa moltíssim 
estar asseguda a la cadira més de quinze minuts seguits. Els mestres sempre li demanen que, 
sisplau, no es mogui tant, que sembla una saltimbanqui.

La Berta sempre explica que les cames se li mouen soles i que no les pot controlar. Un dia, va notar 
com si tingués mil formigues rondant-li pels peus. Es va aixecar per veure què passava i les cames 
van començar a córrer soles, i, és clar, ella al darrera. Volia parar-les, perquè no podia permetre que 
les seves cames se n’anessin de passeig sense ella. Al cap i a la fi , ella és la responsable de les 
seves extremitats. Però… les cames de la Berta són àgils i molt ràpides, i ben aviat les va perdre de 
vista. «Cameeeees, on sou?», cridava desesperada la Berta, però les cames no responien. 

On són les cames de la Berta? Què estan fent mentre la Berta les busca? Aconse-
guirà recuperar-les? Escriu la continuació d’aquesta història i il·lustra-la. Envia’ns 
la continuació i el dibuix a info@revistanamaka.com abans del 20 de juliol. Tenim 
una sorpreseta per la millor història i també per la millor il·lustració!
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la saltimbanquierta

Il·lustrat per Laufer

B
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Il·lustrat i escrit per:
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Vinci, 15 de maig de 1460

Al Leonardo d’aquí a 2
0 anys, 

Avui he decidit escriure una carta pel meu jo del futur. L’enterraré dins d’una caixa de metall al peu de l’arbre on m’assec a dibuixar hores i ho-res, perquè la trobis tu d’aquí uns quants anys. Algunes vegades no me’n surto gaire… Espero que ara ja dibuixis millor, perquè, com diu l’àvia Lucia, de tot se n’aprèn.

El pare i la mare sempre em diuen que tinc el cap a la lluna de 

València. No sé què volen dir, perquè jo no vull tenir el cap a la 

lluna de València, jo el que vull és trepitjar-la! Vull volar com fan 

els ocells, amb les seves ales desplegades, o com ho fan els dracs o 

els ratpenats. Estic convençut que aviat podré començar a fabricar la 

màquina de totes les màquines i, apa, directe cap a la Lluna! Si no 

ho aconsegueixo aviat, espero que tu ja hi hagis arribat.

Confio que també hagis esbrinat com baixa
r de nou a terra. Per si de 

cas, a la caixa on has trobat aquesta cart
a veuràs que hi he guar-

dat un dibuixet amb una idea brillant per
 fer el millor instrument per 

aterrar. L’altre dia ho vaig provar, i func
iona!! No em vaig fer ni 

una rascadeta saltant de l’arbre!

No vull allargar-me massa, m’espera una nova aventura al camp: estrenaré el quadern de dibuix que m’ha regalat l’àvia Lu-cia! Les plantes, els animalons i les pedres em regalen moltes idees… Segur que encara et passa! No et queixaràs, si segueixes tenint el cap a la lluna de València, no badis, torna a llegir aquesta carta i posa’t a treballar.

Hem de tocar el cel i trepitjar la Lluna!

Jo, Leonardo
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Fa molts i molts anys va néixer a Itàlia una persona amb un talent espectacular: Leonardo da Vinci. En 
Leonardo va ser científic, inventor, escultor, pintor, músic, escriptor i moltíssimes coses més. Un autèn-
tic namakià!! No saps qui és? Ep, però si acabes de llegir una carta que va escriure quan tenia 8 anys!
 
En Leonardo va tenir moltíssimes idees, però no totes les va poder fer realitat. Això sí, com diu a la car-
ta, les va dibuixar als seus quaderns i així molts anys després van servir d’inspiració a altres inventors 
que, aquests sí, les van dur a la pràctica. Mira, mira!

Però si sembla un 
helicòpter!!

T’imagines sobrevolar la terra 

amb aquestes ales d’ocell?

Com que sempre tenia molta 

pressa, va pensar que li aniria 

molt bé tenir una bicicleta!

Un autèntic crac, aquest Leonardo!
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I si alguna cosa no va bé enmig 
del vol: un paracaigudes!

Il·lustrat per David Martínez



En Geladet és un iceberg, una muntanya de gel 
molt gran que flota i es mou per mars i oceans. 
El moviment de l’aigua i les marees fan que en 
Geladet viatgi molts quilòmetres i s’allunyi del 
lloc on va néixer, una glacera immensa de la 
que es va desprendre fa molt i molt de temps. 

En Geladet és gegant i podria trigar anys a 
desfer-se del tot. De fet, és molt probable que 
quan hagis acabat l’institut, en Geladet enca-
ra suri pels oceans convertit en un petit glaçó. 

Existeixen icebergs gegants que poden ser 
tan grans com Andorra i poden arribar a pe-
sar milions de tones. Sabies que alguns tenen 
tons de color blau? Això sí, només tenen to-
nalitats blaves els icebergs més antics i que 
fa més anys que es van formar.

En Geladet és molt tímid. Només deixa veure 
una petita part del seu cos gelat. Sota l’aigua, 
amaga un bloc de gel macís. Per aquesta 
raó, els icebergs són un perill per als vaixells. 
Alguns quasi no es veuen i poden provocar 
un accident. En Geladet ho sap i encara re-
corda la trista història del Titanic. Per això, 
el nostre protagonista sura tranquil per les 
aigües, allunyant-se, sempre que pot, de les 
rutes marítimes. 

Què és un 

ICEBERG?
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TITANICTITANIC
EL

Fa més de cent anys un vaixell, el més gran que s’havia cons-
truït fi ns aleshores, va xocar contra un iceberg. Havia salpat 
feia quatre dies del port de Southampton, a Anglaterra, i es 
dirigia cap a la ciutat de Nova York, als Estats Units d’Amèrica. 
Era el viatge inaugural i tothom estava tranquil. Una nit, men-
tre el vaixell navegava a tota màquina, la tripulació va veure 
un iceberg. Tot i els intents per esquivar-lo, el Titanic va aca-
bar xocant-hi. Les sales de màquines, que era on hi havia els 
motors, es van començar a omplir d’aigua i el vaixell es va 
enfonsar en poques hores. Fins llavors, al Titanic se’l coneixia 
com l’insubmergible!
Avui dia, amb la invenció del radar, un aparell que permet veure 
i detectar icebergs i altres objectes a quilòmetres de distàn-
cia, aquest tipus d’accidents no acostumen a passar. 

Il·lustrat per Carolina T. Godina

17



Il·lustrat per Tone S. Capel18
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Voilà la màgia del cinema!!!

EL TAUMATROP

 la màgia del cinema!!!

És una bèstia salvatge? Un animal volador? Potser un ésser fan-tàstic? No!! És una joguina que va tenir molt d’èxit fa molts anys, tants com 200. Deixa’t seduir per la màgia de les imatges en mo-viment i gaudeix d’aquest enginy com si estiguessis al cinema menjant crispetes.

- 1 full blanc
- Estisores
- 1 cartolina
- Retoladors o 
   llapis de colors
- Pega
- 1 llapis

Posa el full blanc damunt d’aquesta pàgi-
na i amb els retoladors calca el dibuix i el 
cercle. 

Si vols, pinta el dibuix. 

Retalla el dibuix resseguint el cercle. 

Enganxa el dibuix a la cartolina. 

Retalla la cartolina resseguint el cercle.

Amb una mica de pega, enganxa el llapis a 
una banda del cercle. Procura que el dibuix 
quedi ben recte. 

Enganxa l’altre cercle al damunt del que té 
el llapis. 

Quan els dos cercles estiguin ben secs, 
posa’t el llapis entre les mans i frega-te-
les com si tinguessis molt de fred. 

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Instruccions:

Necessitaràs:



Il·lustrat per Eva Montero
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I tu, quin tipus de viatger ets?I tu, quin tipus de viatger ets?
Segueix les fletxes, sigues molt sincer i 
descobreix quin tipus de viatger ets. I, ep!, 
no et deixis de posar res a la maleta!



 ahir ni tan sols 
es movia!

El cos humà està carregat de misteris, 
algunes de les coses que us passen 
tenen una explicació gairebé increïble. 

 Et falta alguna dent? Et falta alguna dent? Et falta alguna dent?
Il·lustrat per Bernat Muntés
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El Titanic va xocar contra un...

Tenen una vida secreta 
plena d’aventures.

A l’andana se n’han 
perdut unes quantes.

Animals que pots pintar 
de molts colors.

I a tu, te’n falta alguna?

És una saltimbanqui de les de veritat.

Com a bon namakià, segur que podràs resoldre aquests 
mots encreuats en un obrir i tancar d’ulls. Per si de cas, 
et donem unes quantes pistes perquè descobreixis les pa-
raules que s’hi amaguen, que, per cert, han sortit en alguna 
pàgina de la revista.

Aquesta paraula té a veure amb totes les seccions de la revista.



Ets capaç de trobar una agulla en un paller? Et diverteixes buscant tresors? T’agrada obser-
var allò que t’envolta i et fixes, sempre, en els petits detalls? Si has contestat que sí a la major 
part de les preguntes, aquesta secció t’agradarà! Busca les 12 diferències. Endavant! Gaudeix 
d’aquest món màgic i animal tan peculiar!

Il·lustrat per Romina Martí



Fa molts i molts anys el món on vivim era força diferent. La televisió 
no existia, tampoc els submarins, els helicòpters ni Internet. Moltes de 
les coses que utilitzes cada dia encara no s’havien inventat. Tot estava 
per fer! Però hi havia un home amb un cap prodigiós, capaç d’imaginar 
coses increïbles. Un novel·lista francès anomenat Jules Verne. 
Com tu, tenia una imaginació desbordant. Va escriure un munt de lli-
bres on apareixien una pila de coses que encara no s’havien inventat i 
que, anys més tard, serien una autèntica revolució per la nostra vida. 
Al·lucina amb tot el que va crear només amb lletres aquest home ex-
cepcional!

a molts i molts anys el món on vivim era força diferent. La televisió 
no existia, tampoc els submarins, els helicòpters ni Internet. Moltes de 
les coses que utilitzes cada dia encara no s’havien inventat. Tot estava 
per fer! Però hi havia un home amb un cap prodigiós, capaç d’imaginar 

Com tu, tenia una imaginació desbordant. Va escriure un munt de lli-
bres on apareixien una pila de coses que encara no s’havien inventat i 
que, anys més tard, serien una autèntica revolució per la nostra vida. 
Al·lucina amb tot el que va crear només amb lletres aquest home ex-

a molts i molts anys el món on vivim era força diferent. La televisió 
no existia, tampoc els submarins, els helicòpters ni Internet. Moltes de 
les coses que utilitzes cada dia encara no s’havien inventat. Tot estava 
per fer! Però hi havia un home amb un cap prodigiós, capaç d’imaginar 

Com tu, tenia una imaginació desbordant. Va escriure un munt de lli-
bres on apareixien una pila de coses que encara no s’havien inventat i 
que, anys més tard, serien una autèntica revolució per la nostra vida. 
Al·lucina amb tot el que va crear només amb lletres aquest home ex-

Il·lustrat per Bernat Muntés
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Jules
Un cap

Verne
Un cap inquietinquiet



100 anys abans que l’home trepitgés la Lluna, Jules Verne va escriure 

De la Terra a la Lluna, la història de tres astronautes que volaven amb 

un supercoet cap al nostre satèl·lit. Molts anys després, aquesta his-

tòria es convertiria en una realitat. Però… com podia saber en Verne 

que existirien els coets? Tenia una bola de cristall per veure el futur? 

A Vint mil llegües de viatge submarí, en Nemo, un capità 

una mica tossut, té un vaixell impressionant, l’enveja de 

molts: el Nautilus. Però el Nautilus no és ben bé un vaixell, 

en realitat és un submarí capaç de recórrer grans distàn-

cies! A bord del Nautilus, el Nemo viu grans aventures i 

descobreix l’enorme animal que està atacant els vaixells… 

Sí, sí, de nou, Jules Verne va imaginar que es podia viatjar 

sota de l’aigua i amb la seva ploma va descobrir llocs del 

fons marí que encara no s’han explorat mai. Hi haurà algu-

na bèstia amagada al fons del mar?

sota de l’aigua i amb la seva ploma va descobrir llocs del 

sota de l’aigua i amb la seva ploma va descobrir llocs del 

fons marí que encara no s’han explorat mai. Hi haurà algu-

fons marí que encara no s’han explorat mai. Hi haurà algu-

na bèstia amagada al fons del mar?

na bèstia amagada al fons del mar?

T’agradaria fer un viatge en globus? Recórrer l’Àfrica 
de punta a punta i veure el paisatge passar sota els 
teus peus? Verne va imaginar una aventura com 
aquesta, però ell encara va anar una mica més enllà. 
Els protagonistes de Cinc setmanes en globus viat-
gen a bord del Victòria, un globus molt especial! I 
és que té un mecanisme que permet que mai toqui 
el terra. Cinc setmanes, més d’un mes, sense que la 
cistella del globus toqui sòl africà.Sabies que això no ho aconsegueix ni un avió dels 
d’avui en dia? 

Posa a prova la teva 
imaginació! Et pro-
posem un repte! In-
venta, crea i dibuixa 
alguna cosa que no-
més tu puguis ima-
ginar. Quan tinguis el 
disseny fet, no obli-
dis enviar-lo a info@
revistanamaka.com. 
El millor objecte tin-
drà premi! Mig any de 
subscripció gratuïta 
a Namaka! No espe-
ris més, deixa volar la 
teva imaginació!

De la Terra a la Lluna

Vint mil llegües de viatge submarí

Cinc setmanes en globus
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Els 
polls no te-

nim massa temps per 
avorrir-nos. Sempre estem 

pensant noves maneres d’arribar 
als cabells més llunyans. Ens en-

canten els esports de risc, som uns 
autèntics experts construint ponts 

tibetans i llençant-nos en paracaigudes! 
Ens encanten les calbes per patinar i, si 
ens ho proposem, organitzem les millors 
jornades castelleres. Ens tornem bojos 

amb els cabells arrissats!! Llisquem pels 
rínxols com si ens tiréssim per un tobo-
gan. També ens agrada relaxar-nos. Ens 
deixem anar damunt dels cabells rossos 
com si estiguéssim a la platja prenent 
el sol i alguna vegada arribem a caps 
de color blau i fem les nostres ca-
pbussadetes al mar. Som nòmades, 

saltem amb la perxa d’un cap a 
un altre i  només seguim una 
norma: sortir corrents quan 

escoltem la paraula 
XAMPÚ!!
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Catàleg sobjecte impossibles

Aquest és el teu boli, el boli 
que serveix per quan no 
has d’escriure res!

Amb aquest got podràs 
beure aigua fàcilment... 
només has d’obrir l’aixeta i 
omplir un altre got.

El fenomen d’aquest estiu:
el rellotge solar de polsera. 
Mai més arribaràs tard (de 
dia, és clar).

Una volteta en bici amb la teva amiga? Amb aquesta bicicleta segur que 
no et mouràs de lloc, però us ho passareu genial!

d’



Explicació:

Explicació:

Explicació:

Explicació:

Dibuix:

Dibuix: Dibuix:

Dibuix:

Tens ànima d’inventor? T’agrada imaginar coses que encara 
no existeixen i que poden ser molt útils (o no)? Aquesta és la 
teva secció! Dissenya els teus propis objectes impossibles i 
sigues el proper Leonardo da Vinci (pàg. 14)! Ah!, i no t’oblidis 
d’explicar perquè serveixen.
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CÒCTELS

D’ESTIU
La nonna Àngela fa els 

millors berenars del món! 
Energètics, fresquets i 

molt llaminers!

Preparació: 
Talla totes les fruites i, damunt d’una safata, fes muntanyetes amb cadascuna de les fruites. 
Posa la safata al congelador durant dues hores. 
Barreja una mica de suc de taronja amb les maduixes i aboca’l en un got. 
Fes el mateix pas amb el mango i, finalment, amb el kiwi.

Atura’t i gaudeix de l’estiu! El millor batut per carregar les piles 
després d’un matí a la platja o una tarda plena d’aventures.

El SEMÀFOR

Fresqueta i reconfortant, no et perdis la millor llimonada, la 
llimonada de la nonna Àngela! L’àvia de totes les àvies, una 
veritable xef sempre a punt per servir els millors berenars!

LLIMONADA

Ingredients: 
3 llimones grans senceres
1 litre d’aigua freda
Mel per endolcir l’acidesa 
de les llimones (opcional)

Preparació: 
Renta bé les llimones i talla-les a rodanxes.
Pica les rodanxes de llimones amb la picadora. Sí, sí, la pell també. 
En una gerra, barreja l’aigua, les llimones picades i la mel. Compte! Barreja 
la mel a poc a poc i vés provant la llimonada fins a trobar el punt just de 
dolçor. I si ets d’aquells a qui molesta la polpa, cola la llimonada abans 
de servir-la.

DE LA NONNA

ÀNGELA
In

gr
ed

ie
nt

s:
 

Il·lustrat per Eva Montero
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2 kiwis
Una mica de cogombre (opcional)
1 mango
300 g de maduixes
Suc de taronja



SUC VAMPÍRIC
La nonna Àngela té un amic ben especial, el comte Dràcula. Ell va 
regalar-li aquesta recepta per poder aixecar el vol els dies que té 
l’energia una mica fluixa. Intenta-ho tu també i a volar!

Ingredients: 

1/2 kg de síndria
1 tassa i mitja de llimonada (la de la nonna 
Àngela, que segur que ja l’has fet!)
1/2 tassa de menta fresca, ben picadetaPreparació:

Talla a trossets la síndria i treu-li les llavors. 
Prepara la llimonada de la nonna Àngela. 
Pica la menta. Vigila els dits! 
Tritura la síndria amb la liquadora i afegeix la llimonada i la menta. A beure!

BATUT D’AMBROSIA
Dolcet, molt saborós i apte per tots els públics. 
Aquest batut és un deliciós menjar dels déus i les 
deesses més mogudes que mai han existit!

Ingredients: 

1 taronja 
1 plàtan 

3 cullerades de iogurt natural 
1 cullerada de mel

Preparació:
Pela la taronja i treu-ne la part blanca. 
Pela el plàtan. 
Tritura el plàtan i la taronja amb la batedora. 
Mentre ho fas, barreja el iogurt i tira-hi una culleradeta de mel. 
Serveix el batut ben fresc.

PINYA
COLADA

La nonna Àngela va conèixer 
aquest magnífic còctel en un dels 
seus viatges al Carib. Si t’agrada 
ballar, fes com ella, amb un glo-
pet d’aquest suc seràs el rei o la 
reina de la pista!

Ingredients: 

1 pinya (750 ml de suc)
250 ml de llet de coco

Gel picat 
Una mica de sucre

 (millor si és del morè)Preparació:
Pela amb molt de compte la pinya. 
Si no te’n surts, demana ajuda! 
Trosseja la pinya i fes-ne suc amb la liquadora. 
Barreja el suc de pinya amb la llet de coco. 
Afegeix una mica de sucre, si cal. 
Afegeix-hi una mica de gel picat.
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Tens ganes de llegir el proper número de Namaka?
 
       SÍ               NO
 
 
Ets un autèntic namakià i vols rebre la revista directament a la bústia de casa?  
 
        SÍ    Envia’ns un correu amb les teves dades a: info@revistanamaka.com 
               

        NO  Cada dos mesos ens trobaràs a la teva llibreria, quiosc o botiga de confiança!                          
 

 
Subscripció anual: 40 €. Inclou 6 revistes a l’any + els enviaments + alguna sorpreseta.
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SUBsCRIU-TE a NaMAKA

Solucions dels passatemps

Les 12 diferències

Mots encreuats

Multilaberint

SUBsCRIU-TE a NaMAKA

Estarem encantades d’explicar-te com realitzar la subscripció anual a la revista. 



Una zebra amagada darrere uns paquets. 

Un ratolí que p
inta una maleta

. 

Una nau espacial.

Un barret de copa amb un co
nill que en surt. 

Un robot. Una làmpada meravel
losa.

Un cavall que ha escapat d’uns cavallets.

Un guàrdia reial de Londres.

El llibre més pe
tit del món.

Un pala de ping-pong.

Una agulla de fer mitja clavada en un cabdell de llana.

Una màscara veneciana. 

Un gremlin. No saps què és un gremlin? Pregunta-li a un adult!

Un telèfon antic.

Una bo
la màg

ica que
 prediu

 que t
robaràs

 tots e
ls objec

tes per
duts. 

I tu? H
as perdu

t, algun
 cop, alg

una cos
a estran

ya?




