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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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QUE HI HA ALGÚ?

Els pares d’en Teo i la Julieta van tancar la porta i van 
desaparèixer. Tenien un sopar i deixaven els seus dos 
fills amb l’àvia Tilda.
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–Mirarem una pel.lícula… –L’explosió de les crispetes 
del microones va obligar l’àvia a aixecar la veu…



11

Tot seguit, va aparèixer a la sala amb un bol gegantí.

–Passarem molta por. He, he, he! –L’àvia Tilda va en-
senyar les dents. Li encantava espantar els seus nets 
quan movia la dentadura postissa, que li anava mas-
sa gran i ballava.
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Els bessons, aterrits, es van arraulir damunt l’àvia.

De sobte, els va sobresaltar un xiulet que venia del 
carrer. Van mirar cap a la finestra oberta i van des-
cobrir el reflex d’una silueta estranya al menjador.
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–És el vent –va dir l’àvia, que es va aixecar i va anar 
a tancarla.

Però abans d’aconseguir-ho, va ensopegar, i la seva 
enorme dentadura va caure a terra.




