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Em dic Ruby i aquests són 
els meus amics Tim i Leo. 
Tots tres formem la colla 

dels Atrapafantasmes.

Som experts 
caçadors de fantasmes. 

Si et cal ajuda 
per caçar-ne un, 
vine’ns a veure!

No et fiïs mai d’un 
fantasma. Poden ser 

molt perversos.

És la cap 
de la colla.

És despistat
i sovint fica la pota.

Els fantasmes li 
provoquen calfreds.
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Aquest fantasma entremaliat 
i juganer és un membre més 

de la colla dels Atrapafantasmes. 
Com que no li agrada estar sol, 
quan es fa fosc la Ruby, en Tim 

i en Leo fan torns per endur-se’l 
a casa.

Llançapintura Ulleres de visió 
nocturna

Gorra antipor 

Caçapapallones Gravadora Walkie-talkie



Viu en un taller atrotinat 
on emmagatzema andròmines 
espatllades a les quals dona

una segona vida.

També és el propietari 
del descampat on es reuneixen 

els Atrapafantasmes.
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De jove va ser caçador de fantasmes. 

La caravana de venda de menjar del descampat 
li servia per viatjar pel món i caçar fantasmes.

Mai s’ha separat d’en Junk. 
Té un olfacte increïble 

per rastrejar fantasmes. 
No suporta els nens

i li fan por… els gats!

En un d’aquests viatges va 
conèixer el Tenalles i el 

va adoptar com a mascota.
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EL BOSC EMBRUIXAT

Era una nit calorosa al Bosc de Fantville i els grills, 
ocults entre les branques dels arbres, xisclaven amb 
estridència. La claror de la lluna plena, tapada per 
uns núvols grisos, dibuixava ombres sinistres pertot i 
donava un aspecte tenebrós al bosc.
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Això és el que pensava el vell guardaboscos Travis 
mentre feia la seva última ronda.

Quina nit més estranya!

Abans d’acabar, es va apropar a la cabana de la se-
nyora Coco Daigua per tal de desitjar-li bona nit.

La cabana estava situada davant del Llac Fosc, un 
indret fantàstic per fer-hi acampades.

No obstant això, aquella nit no hi havia campistes 
pels voltants.
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La senyora Coco tenia el llum del porxo encès i el seu 
balancí es gronxava suaument. Damunt una taula 
baixa hi havia dues tasses que fumejaven.

En veure-les, el senyor Travis va 
somriure.

Cada vespre li preparava una tassa de te i se’l pre-
nien plegats contemplant el llac.


