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Si aixeques la vista, veuràs centenars de naus espacials que s’apropen a la 
Terra. Són una colla d’exploradors galàctics que venen a fer-nos una visita. Però 

sembla que tenen un problema! Estan perdent algunes parts importants dels 
seus platets voladors. Si no els arreglen, no podran aterrar al nostre planeta. 

Ves a la darrera pàgina de la revista, hi trobaràs els requadres perduts. 
Ens ajudes a posar-los al lloc que els correspon? 

Il·lustrat per David M. Espejo 
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Troba la teva Namaka en versió digital a:

Et presentem la Namaka núm. 7, la revista del 
futur, els robots, l’espai i les estrelles. Parlarem 
de ciència-ficció i ens imaginarem tot allò que 
ha d’arribar! Entre les teves mans tens una Na-
maka farcida de contes, activitats esbojarra-
des, concursos i premis fantàstics! Participa-hi 
i envia’ns les teves propostes namakianes a: 
hola@revistanamaka.com. Ja ho saps, ens 
agrada molt rebre els teus correus! Però ara 
descobreix tot el que t’hem preparat!

Viatjarem al passat per conèixer com hem 
canviat les persones i ens inventarem com 
serem en un futur no molt llunyà! Volarem a 
Mart per anar a buscar estels i al·lucinaràs amb 
les mutacions inexplicables dels alumnes de 
l’escola Nas Blau. Descobrirem que, a vegades, 
el futur és negre i que hem de cuidar el planeta 
si no el volem veure morir! T’ensenyarem el 
Maximesclador paraulomàtic i descobriràs com 
es llegeix el futur de la mà de l’Esmeralda. Escull 
un bon lloc, posa’t còmode i passa les pàgines 
de la Namaka més futurista! 

Bona lectura!

Juny - juliol

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

@revistanamaka

@revistanamaka

www.revistanamaka.com
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Existeix o no existeix...

Star Man

Mutacions inexplicables

Ill es de plàstic

Maximesclador paraulomàtic
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 Els superherois del futur han descobert una capsa plena d’objectes estranys. No saben 
ben bé per a què serveixen, però han trobat la manera de divertir-se amb aquests trastos. 

Sabies que aquests aparells s’utilitzaven en un passat no molt llunyà?

Il·lustrat per Edurne Lacunza

Una corda per saltar? Una trampa per 
papallones? En Pep no ho té massa clar, però 

batrà el rècord de salts per minut?

 I la Rita? Aconseguirà compondre 
la cançó menys musical de la història?

Si encara no saps per a què serveixen aquests objectes, 
busca un adult que t’ajudi a aclarir el misteri.

 Serà capaç la Gina de comunicar-se 
amb els extraterrestres utilitzant 

aquesta andròmina?

 Podrà la Miri parar de donar voltes sobre 
aquesta màquina prodigiosa mentre escolta 

la seva música preferida?
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L’Otto i la Mimi conversen animadament asseguts a la taula d’un restaurant japonès. 
«M’encanta aquest sushi», diu la Mimi. «Doncs a mi em sembla que l’arròs és una 
mica dur —diu l’Otto, i afegeix—: Prefereixo la tempura de verdures». L’Otto és un 
gos d’origen anglès, amb unes orelles llargues i netes, que sempre porta la camisa 
i els pantalons ben planxats. La Mimi és una preciosa pastora alemanya amb una 
cueta ben pentinada i perfumada que estudia Història Canina a la Universitat de 
Barcelona. 

«T’imagines la vida dels gossos d’abans? —pregunta la Mimi—. Tenir un amo, anar 
lligats, menjar les restes en un plat a terra, tenir puces i paparres. Quin horror! Sort 
que ens ha tocat viure a l’any 2143 i que no hem de menjar pinso!». La Mimi té raó, 
pensa l’Otto. Ja fa anys que els gossos parlen la llengua dels humans gràcies a uns 
collarets electrònics que tradueixen els antics lladrucs a paraules. Fa tant de temps 
que no se sent bordar un gos que gairebé ningú recorda com era. «Sí, quina sort 
que hem tingut!», diu l’Otto mentre es llepa la poteta amb les restes de la salsa de 
soja. Però en el fons sap que alguna cosa no va bé. Últimament se sent trist, i nota 
que no és l’únic. Els gossos del seu voltant també sospiren amb una nostàlgia que 
no saben d’on ve: els cambrers de raça pequinesa, la família de huskies siberians 
que mengen al costat, fins i tot la Mimi, encara que mogui la cua. Tots tenen la 
mirada buida i les orelles baixes.

De sobte, s’obre la porta del restaurant i una banda de gats interromp la vetllada. 
«Tothom quiet! —crida un gat marró pujat dalt d’una taula—, o haurem de lligar-vos 
i posar-vos un morrió!». Els gossos tremolen de por i escolten quiets al gat, que, 
com ells, també porta un collaret electrònic. «Els gats de tot el món hem decidit 
fer la revolució. Volem recuperar la nostra essència: miolar, caçar i córrer darrere 
dels ratolins com ho feien els nostres avantpassats. Però també us necessitem a 
vosaltres, gossos, perquè els gats mai serem gats del tot si no hi ha gossos que ens 
persegueixin! Tornem tots als nostres orígens! Traguem-nos els collarets! Siguem 
lliures!». 

Una gateta d’Angora recull els collarets dels gossos, que no oposen resistència. 
Però aleshores un gos fa un tímid bub-bub, després un altre deixa anar un llarg auuu 
i un altre, sense poder aguantar-se, llança un arg. Llavors els gossos comencen a 
perseguir els gats que, encantats, corren pel restaurant, per sobre de les taules i les 
cadires, llençant plats i gots a terra. 

L’Otto i la Mimi es miren somrient i s’afegeixen al joc. Ara salten, ara xoquen, ara 
es fan pessigolles a la cua i tornen a ser feliços, com mai no ho havien sigut. El 
restaurant és un guirigall; només se senten lladrucs, miols i plats trencats, quan 
de cop entra la policia de gossos, amb els seus collarets electrònics ben posats: 
«Tots detinguts!». Els gats i els gossos s’escapen per la porta del darrere gràcies a 
la complicitat d’un cambrer pequinès. Corren i corren, surten de la ciutat, creuen el 
riu, travessen les muntanyes, segueixen corrent i encara corren; els gats davant, els 
gossos darrere, tal com sempre ha estat, com feien els gossos d’abans.

Escrit per Dora Cantero
Il·lustrat per Ro Ledesma
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Volem posar a prova els teus coneixements sobre el futur!! 
Pesca 10 paraules que ja has llegit o llegiràs en 

alguna pàgina de la revista. Et donem una llista a 
mig fer amb les paraules que has de buscar.

8

Volem posar a prova els teus coneixements sobre el futur!! 



Il·lustrat per Bernat Muntés
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A moltes pel·lícules i relats de ciència-ficció el futur està ple d’avenços tecnològics 
al·lucinants i, algunes vegades, també una mica inquietants. Tot i que semblin del futur, 
alguns dels invents que et presentem ja existeixen, o potser no… A tu què et sembla?

Algunes persones no són capaces de distingir 
els colors i veuen el món en blanc i negre. 
L’Eyeborg és una antena implantada al cap que 
els permet escoltar els colors. Uau, un món de 
colors fet amb sons!!

Estàs a la biblioteca i algú se t’acosta per 
darrere i t’espanta, el cor se t’accelera. Corres 
a l’òptica del barri i et compres unes ulleres que 
et permeten veure què hi ha darrere teu. S’han 
acabat els ensurts!

Quina enveja que et fa la Jana!! Sempre acaba 
els deures abans que ningú però, és clar, amb 
el seu boli intel·ligent, només pitjant un botó 
els té fets… Decidit! El proper Nadal demanaràs 
l’Stylo Homework per Reis!

Quan a casa feu un viatge, cadascú carrega 
la seva maleta, i això és molt dur! Quin 
cansament… Com desitjaries tenir una maleta 
que segueixi els teus passos sense necessitat 
d’arrossegar-la!

Seria meravellós poder ser invisible una estona i espiar el que fa el teu germà gran 
quan està amb els seus amics!! Ara, amb un escut d’un vidre especial és possible!! 
Quantes xafarderies que escoltaràs!

EXISTEIX EXISTEIX EXISTEIX  NO EXISTEIX EXISTEIX

1

2

3

4

5
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Il·lustrat per Edurne Lacunza
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Feia més de 100 dies que l’Èric viatjava per l’espai. A través de la finestreta de 
la nau podia veure la Terra, que, de mica en mica, s’anava fent més i més petita. 
Tenia una missió important que, en aquell moment, encara desconeixia. Va obrir 
l’arxivador de missions i va treure un document on hi havia escrit: «Star Man». 
Només li quedaven 60 dies per arribar al planeta vermell. Calia preparar-se! 

Els dies van anar passant i l’Èric va aterrar finalment a Mart. Al seu voltant hi havia 
centenars de muntanyes de color vermell i va escollir-ne una. «Aquesta serà la 
primera!», va pensar. Tothom sap que, si puges una muntanya marciana i arribes al 
cim, pots tocar les estrelles. De fet, la seva missió era recol·lectar estels marcians i 
portar-los a la Terra. Volien saber per què brillaven tant. 

L’Èric va començar a grimpar per les muntanyes mentre anava guardant en un 
pot de vidre tots els estels que trobava. Quan va decidir que ja en tenia prou, va 
comprovar que el planeta vermell s’havia quedat a les fosques. Allò no entrava 
dins dels seus plans! I ara què? No volia deixar a la penombra un planeta tan bonic! 
D’altra banda, li feia por arribar a la Terra sense haver complert la missió. Què 
havia de fer? De sobte, va tenir una gran idea!

Escrit per Sara Molina
Il·lustrat per Paula Vallejo
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 Il·lustrat i escrit per: 

Com acaba aquesta història? El millor final i la il·lustració més 
esbojarrada tenen premi! Envia’ns la teva proposta a 

hola@revistanamaka.com abans del 10 de juliol. 
Podràs guanyar una supermotxilla de la marca MILAN!
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En Bernat és un enamorat dels laberints i del menjar.
Ja fa temps que somia amb una màquina, gairebé 

màgica, que converteixi qualsevol objecte en un plat 
deliciós. Per fi l’ha dissenyada! Però ara no recorda 

quin és el circuit que han de seguir les coses per sortir 
transformades en magnífics plats! L’ajudes?

Il·lustrat per Bernat Muntés14
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L’Esmeralda roda pel món amb la seva caravana. Ningú sap on va néixer ni quants anys 
té: és una dona carregada de misteris. Diuen que té un do molt especial, endevina el 

futur! L’hem espiada per un foradet i l’hem vista llegint les mans, la bola de vidre i fent 
moviments molt exagerats. Mira com interpreta tot el que veu amb els seus tres ulls!

Il·lustrat per Fabiola Correas
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Vols saber quina és la carta guanyadora del concurs de Sant Jordi? 
Felicitats, Leyre López, de l’Escola Roureda de Tordera!! Moltes gràcies a tots 

els que hi heu participat, que sou mooolts! I molt bona lectura!!

A la Namaka 6 al Menjalletres se li va quedar una lletra encallada 
al coll. L’Arnau Feliu ha trobat un final molt esbojarrat i mireu quina 
il·lustració tan xula ha fet. Enhorabona, Arnau, has guanyat aquest 

magnífic estoig de MILAN!

Bon dia, estimat drac!!
Et voldria demanar que em fessis un cop de mà per 
alliberar-me de Sant Jordi, és el «Homer Simpson». Estic 
cansada! 
Per què pel simple fet de ser princesa he de casar-me amb 
un príncep? O directament per què m’ha d’agradar un noi 
que es passa tot el dia assegut sense fer res? Jo no entenc 
com se suposa que he de sentir algun afecte per ell. 
Et confessaré una cosa… no sento res per ell perquè a mi 
realment el que m’agraden són les noies. Des de fa temps 
n’hi ha una que m’agrada especialment, es diu Mèrida, és 
una princesa lliure, que vesteix com li agrada i fa el que vol. 
M’ajudaries a dir-li? 
Gràcies per recolzar les meves ideies; les princeses no 
necessiten un home per ser feliç, es poden valdre per elles 
mateixes i prendre les seves pròpies decisions. 
Gràcies per ser tan atent amb mi i ajudar-me a fer fora a 
Sant Jordi.
    La Princesa  

«Llavors en Menjalletres pensa que si menja 
més lletres s’ho empassarà tot, inclosa la 
que se li ha encallada. Però no funciona. 
De sobte se’n recorda que hi havia un 
Mercalletres on venien lletres inventades, 
va anar a comprar-ne poquetes. I… Puf! De 
sobte totes les lletres encallades se’n van 
anar. “Visca!”, va dir tothom!» 
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 Com es llegirà en el futur? Quins llibres agradaran més? Qui sap, 
potser d’aquí un miler d’anys algú trobarà una Namaka 7 

i emprendrà un viatge intergal·làctic per trobar els llibres que 
avui et recomanem…

El carter de l’espai
Autor: Guillaume Perreault 
Editorial: Editorial Joventut 

Poesia de nit i de dia
Autora: Teresa Broseta
Il·lustradora: Lirios Bou
Editorial: Andana Editorial

Pequeños grandes gestos 
por el planeta
Autor: Francisco Llorca
Il·lustrador: Ana Bustelo
Editorial: Alba Editorial

El país dels monstres
Il·lustradora: Agnese 
Baruzzi
Editorial: Vicens Vives 

Entre totes les imatges d’aquest 
llibre hi trobaràs unes quantes 
vegades Frankenstein i potser 

algun altre monstre que ja 
coneixes (pàg. 30)! Entrena els 
teus ulls i el teu caparró i troba 
tots els monstres que et puguis 

imaginar en aquest llibre-joc 
tan divertit.

Aquest recull de poemes 
li encantaria a la Lola 
(pàg. 26) i a tu també 

t’entusiasmarà! Hi trobaràs 
poemes que t’acompanyaran 
durant tot el dia, però també 

de nit: mentre vas en bici, quan 
jugues al parxís i, fins i tot, 
quan estàs multiplicant o 

vas a dormir!

El protagonista d’aquest 
còmic, en Bob, i l’Èric 

(pàg. 10) s’han creuat més 
d’un cop a l’espai, perquè 

a tots dos els encanta 
viatjar! Però a en Bob 

no li agrada que li hagin 
canviat la seva ruta de 

carter, i és que encara no 
sap quantes aventures 
viurà! L’acompanyes?

Si després de llegir la 
secció científica (pàg. 20) 
t’has preguntat què més 

podem fer per cuidar el nostre 
planeta, aquest és el teu llibre! 

En ell descobriràs l’exemple 
de persones que, amb molta 
empenta, han tirat endavant 

iniciatives per protegir el 
medi ambient.
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Una nit del 2045 va caure un meteorit a la Terra. L’impacte d’aquest tros de roca de l’espai va ser molt gran i des d’aleshores alguns nens i nenes de l’escola Nas Blau han experimentat canvis al seu cos, mutacions inexplicables. Descobreix-los!

La Bet, com gairebé sempre abans de la caiguda del 
meteorit, arribava tard a l’escola. Amb les presses 
no s’havia cordat el cordons de les sabates i, en gi-
rar la cantonada, va ensopegar: patapam, al terra! 
Mentre s’aixecava, va veure una cosa verda entre 
els seus cabells. «Oh, no! Un saltamartí!». De l’en-
surt, va fer un salt tan gran que de cop ja era 
a l’entrada de l’escola. No saps com salta 
ara; ja no arriba mai tard!

Il·lustrat per Lirios Bou
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L’Edu i en Martí són cosins i tam-
bé veïns. Una nit de tempesta, 
mentre parlaven d’una finestra 
a l’altra, va caure un llamp i van 
quedar enlluernats amb tan-
ta llum. Des d’aleshores tenen 
una habilitat molt especial: dels 
seus ulls surten rajos de colors 
i han inventat un codi per cada 
color segons el que es volen dir. 
Els veïns estan encantats, s’han 
acabat els crits i cada nit veuen 
focs artificials des de la finestra!

Després de menjar-se un plat de llenties de l’avi, la Joana te-
nia molt mal de planxa. «Cosa dolenta, fora del ventre», li va 
dir l’àvia, i li va recomanar asseure’s una estona al vàter. De 
cop va sentir una forta punxada i se li va escapar un pet su-
persorollós. L’estrèpit va ser tan fort que li va semblar perdre 
el coneixement i quan es va recuperar es va trobar dins d’una 
vagoneta d’una muntanya russa. Sí, sí, amb cada pet la Joana 
es pot transportar a llocs increibles!
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Any 2800. Els mars i els oceans han cobert tota la superfície de la Terra. 
Sota l’aigua passen coses increïbles i fins i tot una mica estranyes. 

Capbussa’t a la ciutat del futur i troba 12 diferències molt aquàtiques!

Il·lustrat per Ro Ledesma20

Any 2800. Els mars i els oceans han cobert tota la superfície de la Terra. 



21

Invasió extraterrestre 
T’imagines poder viure en primera persona una invasió de platets voladors? 
I acollir a la teva habitació una colla de marcianets? A Namaka t’ho posem 
fàcil i t’ajudem a fer realitat el teu somni!

Enganxa els ulls damunt del tap. Amb un retolador, dibuixa-hi 
una boca.

Posa cabells, dents o el que tu 
vulguis al teu marcianet.

Gira el tap per la part de dins i 
posa-hi una mica de cola blanca.

Fes una boleta de paper i 
col·loca-la dins del tap.

Encola una de les cares de l’imant 
i enganxa’l damunt del paper.

Per fer un marcianet ben xulo pots utilitzar tot tipus de materials: llana de colors, 

goma EVA…

Hi ha diferents models d’imants: alguns són rodonets, d’altres són tires d’imant que es 

poden tallar a la mida que calgui.

Amb aquests taps no només pots fer imants, si hi enganxes una agulla imperdible, 

tindràs una xapa ben xula!

Et recomanem utilitzar taps de diferents mides i colors, d’aquesta manera tindràs una 

colla de marcians molt diversa.

Fins i tot pots utilitzar els taps per fer un dibuix tipus collage.

1

4

2

5 6

3

Taps de plàstic,
imants, paper,retoladors permanents,material per decorar: ulls, goma EVA 
i cola blanca.

En col·laboració amb totnens

21

i cola blanca.
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Illes de plàstic
Il·lustrat per Carolina T. Godina

Sabies que gairebé el 80% dels plàstics que hi ha al 
mar els aboquem des de terra ferma? Alguns trossos 
són tan petits que els filtres de les depuradores no els 
atrapen i per això arriben al mar. Tot i que hi ha illes 
de plàstic gegantines, la major part d’aquest plàstic es 
diposita al fons del mar. El paisatge marí està canviant.

Al mig de l’oceà Pacífic hi ha una illa gegantina feta de plàstics; no és la única, però sí 
la més gran. No hi ha sorra ni palmeres, només una muntanya de trossos d’ampolles, 

safates i taps. Deixalles que hem llençat als oceans i que els corrents marins han 
apilonat fins a crear una autèntica illa artificial. La situació és greu, el futur és negre! 

T’expliquem què passa i com ho podríem solucionar!
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Els peixos, les tortugues i, en definitiva, tots els éssers 
que viuen al mar es veuen afectats per aquest problema. 
Alguns s’enreden amb les bosses de plàstic i d’altres 
se les empassen. Però el pitjor de tot és que aquests 
residus poden provocar l’extinció d’algunes espècies 
d’animals.

No hi ha una única solució per resoldre aquest gran pro-
blema. Però des de Namaka et fem algunes propostes 
que podries aplicar a casa!

No utilitzis bosses de plàstic, són millors les bosses 
de tela.

Redueix l’ús del plàstic a casa. Quants dels productes 
que compres al súper venen envasats en safates o 
bosses de plàstic? Potser no cal!

El plàstic triga entre cent i mil anys en descompon-
dre’s; llença’l sempre al contenidor groc!

No emboliquis l’entrepà de l’esmorzar amb film 
transparent, utilitza bossetes de tela per portar-lo 
a l’escola. 

23
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El que més m’agrada és…

Si hi saltes amb 
totes les teves forces, 
arribaràs a la Lluna?

Imagina que tota 
la feina te la fes un robot, 

què li encomanaries?

Et trobes una màquina 
del temps tirada al mig del 

carrer, què fas?

Sempre has volgut 
llençar-te de cap per 
un tobogan gegant?

Creus que si corres 
molt de pressa per 
sobre de les boles 

t’enfonsaràs?

Sí No

Que netegés els 
oceans, els rius i els 
mars! Que recollís 

tota la brossa 
espacial i que, de pas, 

m’ajudés a recollir 
la taula…

Tens clar que acabarem 
fugint a un altre planeta. 
La contaminació en serà 
la causa i un atac zombi 
acabarà amb la nostra 

espècie a la Terra.

Sempre veus el got mig 
ple. Tens moltes ganes 

de descobrir com serà el 
futur. Estarem envoltats 

de robots? Podrem anar a 
l’escola en patinet volador?

Què vols?! No tens una bola 
per predir què passarà! 
Potser el futur està ple 
d’animals que parlen o 
potser no! O potser sí, o 
potser no! O potser sí… 

Un robot? Un 
robot només per 
mi? Quina sort! 

Jugaria amb ell i 
li demanaria que 
m’ajudés amb els 

deures.

Aniria al futur per 
veure com seré 

de gran. O potser 
viatjaria al passat 

per veure com era de 
petit… Ai! No ho sé…

Viatjaria fins l’any 
2250 per comprovar 
si la contaminació 
a la Terra és cosa 

del passat. Per fi un 
planeta net!

APOCALÍPTIC OPTIMISTA CAGADUBTES
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CAGADUBTES

Una astronauta que està de missió a l’espai rep una trucada de la seva 
mare per saber com està. Escriu la conversa entre aquesta astronauta 

i la seva mare pesadíssima.

Les dues trucades més originals guanyaran un exemplar del Quadernet! 
Envia’ns la teva conversa abans del 10 de juliol a: hola@revistanamaka.com

Escrit per El Hematocrítico 
Il·lustrat per Olga Capdevila

Trobaràs aquesta 
activitat i d’altres 

superdivertides
aquí!
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A les set del matí va sonar el despertador blau de la Bruna. Meec! Meec! Però la 
Bruna tenia tanta son que es va amagar sota els llençols. El despertador va fer 
un crec, va canviar a color vermell i en van sortir dues pinces llargues que la van 
destapar, la van vestir i li van rentar les dents mentre ella rondinava.

—Bruna! Avui no és el dia que has de portar en Tek a l’escola? —li va preguntar 
la seva mare des del lavabo mentre un robot li tallava i li llimava les ungles dels 
peus. 

Sí, era un dia especial, era el Dia dels Robots… Tots els nens i les nenes havien 
de presentar el seu robot davant de la resta de companys i els robots més ben 
entrenats guanyarien un premi. La Bruna havia dedicat més de sis mesos a 
ensenyar al Tek, el seu robot, un munt de coses: a ballar, a llegir, a fer crispetes 
i, fins i tot, a fer bombolles de xiclet gegants. En Tek aprenia molt de pressa i 
ajudava a la Bruna en tot, excepte a fer els deures, perquè tots els robots ho 
tenien prohibidíssim, això…

La Bruna va baixar cap a la cuina. El pare prenia cafè mentre una torradora amb 
unes llargues cames li feia un massatge a l’esquena i li tirava a la nena una poma 
perquè se la mengés de camí a l’escola. La Bruna i en Tek van preferir deixar el 
patinet volador a casa i caminar pel parc, volien veure els digiclavells, unes flors 
que canviaven contínuament de color.

L’escola estava plena de robots de tota mena. N’hi havia un de tan gran que no 
passava per la porta i va haver de deixar les cames fora del gimnàs. Un a un, els 
nens i les nenes van anar pujant a l’escenari per presentar el seu robot. La Bruna 
estava molt emocionada, no n’hi havia cap que sabés fer tantes coses com en 
Tek! Segur que el premi seria per ells!!

Però quan la Bruna i en Tek van pujar a l’escenari…, en Tek es va quedar aturat 
com una estàtua de pedra, flipat amb la Xispa, la robot d’en Lluc. La Bruna va 
intentar que en Tek fes tot allò que li havia ensenyat, però no va aconseguir 
ni que ballés ni que llegís ni que fes crispetes, ni tan sols bombolles de xiclet 
gegants. En Tek només tenia ulls per la Xispa.

—Però què et passa, Tek? —va preguntar-li la Bruna preocupada. 

—Jo… Sento unes pessigolles molt estranyes. —La Bruna no entenia res, ara en 
Tek es posava de color verd, ara de color blau…, com si fos un digiclavell!—. Crec 
que m’he… enamorat…

A primera fila, la Xispa, la robot d’en Lluc, s’acabava d’aixecar: 

—Jo també sento les mateixes pessigolles… Jo…, mmm…, també m’he enamorat 
de tu…

Sense pensar-s’ho gaire, els dos robots van obrir les seves ales i van volar pel 
gimnàs agafats de la mà. Tots els nens i les nenes van començar a aplaudir. 
Després de tants mesos d’entrenament, en Tek i la Xispa també havien après a 
estimar i, és clar, en Lluc i la Bruna van guanyar el primer premi.

Escrit per Gerard Martí
Il·lustrat per Carlos Lluch
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Dos tubs llargs de canonada
i a cada extrem un embut,
d’aquells de la boca ampla

i també del cul menut.

Claus, cargols i tornavisos, 
tatxes, leds i connectors,
bombetes de tots colors
i mesuradors precisos.

Manetes, mil fils i cables, 
els botons d’un microones

i una pila de neurones
 inventores i incansables.

Un bon munt d’interruptors,
xips, microprocessadors

i dos-cents mil diccionaris
d’idiomes estrafolaris.

Amb aquest garbuix de coses
i hores de treball molt dur,

la Lola inventa curioses
i multimeravelloses

paraules per al futur.

L’andròmina està enllestida,
un invent d’allò més pràctic,

la Lola ha inventat el MAXIMESCLADOR PARAULOMÀTIC!

Déu n’hi do, si en fa, de feina,
pica, talla, trinxa els mots

i els mescla, els barreja tots.
Quina meravella d’eina!
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El trasto miraculós
treballa com un rellotge,

ajunta un lleó i un os
 i aquí tenim un «lleós»
ben perillós i ferotge!

Amb la meitat d’un cangur
i les ales d’una mosca

neix una bestiola fosca,
salta i vola, el «moscangur»!

T’atreveixes a dibuixar aquests animals tan fantàstics? 

Pot galopar amunt i avallo nedar fins a Menorca.Meitat cavall, meitat orca,és el veloç «orcavall».

Escrit per Àlex Miralles
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 A mig matí et quedes sense energia i et menjaries un bou sencer? 
Et persegueix un grup de zombis i et fallen les piles? Aquesta és una 
recepta ideal per tu!! Amb aquestes barretes sobreviuràs als zombis, 

a la classe de després del pati i, fins i tot, a la fi del món!

BARRETES

PER LA FI 

DEL MÓN!

Ingredients: 

Preparació:

100 g de fl ocs de 
civada o d’algun 

altre cereal

100 g de fruits secs, 
els que més t’agradin

100 g de panses

100 g de ll avors 
de sèsam, carbassa 

o gira-sol

125 ml de mel

Il·lustrat per David M. Espejo 
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En un bol petit i amb un mica d’aigua, 
posa les panses en remull .

Torra les ll avors a la paell a. Quan 
estiguin dauradetes, afegeix-hi els 
fruits secs.
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Preparació:

Consells:

31

Si deixes les llavors en remull la nit abans i després les torres a la paella, aconseguiràs 
que encara siguin una mica més energètiques. 

És important que premsis bé la massa, d’aquesta manera podràs tallar les barretes sense 
problemes i no se’t trencaran. 

Si vols que les barretes siguin una mica més dolces, pots afegir-hi trossets de fruita 
deshidratada, perles de xocolata o una culleradeta de canyella. 

Un cop tallades, pots submergir el cul de les barretes en xocolata fosa i esperar que es 
refredi. 

Posa els fruits secs, les llavors i els 
flocs de civada a un bol ben gran. 

Escorre les panses i afegeix-les al bol. 

A poc a poc ves abocant la mel al bol i 
barreja-ho tot bé fins aconseguir una 
massa bastant compacta. 

Cobreix una safata —una mica es-
treta— amb paper de forn i aboca-hi 
la mescla. Premsa-la bé i, quan la 
tinguis ben estirada, deixa-la dins la 
nevera unes tres hores. 

Ara només has de tallar la massa!!

Bon
profit!!
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Tothom té un nom, 
però el meu pare, en Víctor 

Frankenstein, no me’n va donar cap. Ell 
em va proporcionar un cos, unes mans 

descomunals i uns peus gegantins, però 
es va oblidar del més important. Soc un 
monstre, com els de les pel·lícules i els 
llibres de terror i ciència-ficció, i avui 

us vull presentar una colla de criatures 
estranyes. Descobreix qui som, 

què fem i què desitgem!

Nom: No en té. 
Àlies: El monstre o la criatura. 
Naixement: En un laboratori.
Alçada: 2,44 m.
Espècie: No pertany a cap espècie coneguda. 
Alimentació: És vegetarià, s’alimenta d’arrels 
i llavors.
On viu: Als voltants de Ginebra. 
Característiques: És bo i pacífic, però es torna 
solitari i venjatiu quan la gent el rebutja. 
Desig: Tenir una companya amb qui compartir 
la seva solitud.
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Nom: Kong.
Àlies: King Kong, l’octava meravella del 

món.
Naixement: Confidencial.

Alçada: 15 m. 
Espècie: Gigantopithecus gigantus o 

goril·la gegant, una espècie de fa mi-

lions d’anys. 
Alimentació: Li encanten els vegetals, 

però no rebutja les donzelles que li 

ofereixen en sacrifici. 

On viu: A la muntanya Crani de l’illa Ca-

lavera, on és el rei d’una tribu d’humans. 

Característiques: És molt fort i intel·li-

gent. 
Desig: Que l’actriu de teatre Ann Darrow 

no marxi mai de la seva vida.

Nom: Gill-Man.
Àlies: La criatura.
Naixement: En algun lloc de la selva 

amazònica. 
Alçada: Entre 1,75 i 1,80 m.
Espècie: Desconeguda, però és meitat 

home i meitat amfibi. 
Alimentació: Se suposa que algues i pe-

tits peixos.
On viu: A la llacuna Negra, a l’Amazones.

Característiques: Respira dins de l’ai-

gua i també a la superfície. 
Desig: Viure sota l’aigua amb la Kay 

Lawrence, una científica que vol inves-

tigar-lo. 



34

40€

ET REGALEM UN LLIBRE 
AMB LA TEVA SUBSCRIPCIÓ ANUAL.

NO T’HO PERDIS, NOMÉS FINS EL 30 DE JUNY!

Fes la teva compra a:
www.revistanamaka.com

O envia’ns un correu amb la teva comanda a:
info@revistanamaka.com

Les 12 diferències

La pesca de lletres
Laberint

34

Inclou:
una subscripció 

anual
+ un llibre

SUBSCRIPCIÓ SUBSCRIPCIÓ

Llibre recomanat a partir dels 6 anys Llibre recomanat a partir dels 9 anys
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Les 12 diferències
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                         és una revista lúdica i 
trepidant que fomenta la lectura 

i la creativitat dels nanos.
Pensada per nens i nenes de 6 a 11 anys

i recomanada per explicar als més petits.

www.revistanamaka.com
DL B 4294-2017


