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Notícia emprenyadora

Li diem ara?

I què hem 
d’esperar? 
Que tingui  
18 anys?

Recordes la cosina Luli? Abans s’avorria 
soleta, però després va néixer la seva 

germaneta, i ara juguen sempre 
plegades amb les nines! 
Doncs bé, aviat podràs 

jugar com la cosina Luli...

Em comprareu 
unes nines?

La mama vol dir que 
aviat tindràs un 

germanet
Jo? Que estic 
embarassat?

No, no, és la mama,  
qui tindrà el  

germanet

Ahhh, 
tindré 
un tiet 
nou!

El papa vol dir 
que aviat tindrem un 

altre fill

DONCS SI VOLEU TENIR  
UN ALTRE FILL, 
JO TINDRÉ UNS 
ALTRES PARES!

Per tenir 
uns altres 
pares... qui 
s’haurà de 

quedar 
prenyat?
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Mals pensaments

Com serà el meu 
germanet?

Però... no 
hauries de 

ser més petit 
que jo?

D’edat, 
no pas de 

mida, 
he, he!

No diguis res a la 
mama dels meus 

ullals!
Ni del teu alè!

Com serà el 
meu germanet?

...o 
germaneta, 
potser és 
una nena

Una nena! 
Això és 
pitjor 
del que 

pensava!

Gu!
Gu!

Gu!
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La primera impressió

T’he portat un DVD, així 
coneixeràs el teu germanet

Ja ha 
nascut?

No, encara no

I ja li han 
fet una 
càmera 
oculta?

És una ecografia, un DVD 
amb imatges de la 

panxa
I per on 
et van 

entrar la 
càmera?

Mira, allò és el 
caparró! I això altre és 

el cosset!

Què? 
Així 

serà?

Sembla 
un alien! 
Mami, que 
no surti 

mai d’aquí 
dins!

És cert, 
s’assembla a... 
a nosaltres, 
amor meu!

Tranquil, que no serà així. 
Encara s’està formant. 
 Quan estigui ben 
                  fet, 
               sortirà...

Ahhh, 
això vol dir que 

l’estàs fabricant

Sí, sóc com 
una fàbrica 

de nens!

No 
t’oblidis 
pas del 

proveïdor

fes-lo 
amb ales 

o amb 
superpoders!

No, això no ho puc fer, 
ell va formant-se solet...

Ni la cigonya, 
ni les abelletes, 

ni els pares...

Els nens es 
fan solets!

Ah, a mi no m’hi 
fiquis, que és un 
producte teu!


