Les aventures de
lesnostresrutesapeu

Les aventures de lesnostresrutesapeu...
La intel·ligència americana, la SIA, encomana als seus homòlegs europeus la delicada missió
de trobar la panacea amb una composició molt especial que farà eliminar per complet els mals
d’aquesta dècada. Aquest remei es troba en terres castellonenques i s’ha de reclutar als millors
exploradors...lesnostresrutesapeu
Dia 2: Campanilles

Dia 1: Cabeço Roig

Dia 3: Muntanya negra

Dr. I.S.: res per açí

Capitán Salva: Mr. Xus pots anar a pel
cafetor? Crec que pot ser aquest mineral,
hem d’anar descartant.
Mr. Xus: Li’l donaré a Flash Hec. per a que
el porte al laboratori

Capitán Salva: Creus que ho trobarem Dr.
I.S.?
Dr. I.S.: Ho trobarem

Dia 4: Tossal d’en Boix

Dia 5: Mas fortificat de Sant Joan

Flash Hec: Perfecte Mr. Xus de seguida el
porte al laboratori per a que la chef M. José
puga cuinar el producte per si és el correcte.

Dia 6: Naixement riu Llucena

Chef M.José: Descartat, al ficarlo al forn no puja. Porteu-me un
altre. Pregunteu-li a Docta Festi.

Docta Festi: Heu de buscar en
llocs sagrats, sobretot en poblats
ibers

Mr. Xus: On està el meu pal?

Dia 7: Tossal del Campello

Dia 8: El Quartico
Flash Hec: On anem primer Capitan Salva?
Capitán Salva: El gps ens indica que hem
d’anar primer al Quartico

Dia 10: Cova del rat penat

Mr. Xus: Res, haurem d’anar a un altre lloc
que puguem albirar més lluny.
Capitán Salva: Doncs pujarem a una torre
de guaita

Dia 9: Alt del carro
Flash Hec: Pugem al més alt per veure
on anar?
Capitán Salva: Sempre pujant

Dia 11: Les torberes
de Torreblanca

Capitán Salva: Qué penses
SuperJuanan?
SuperJuanan: Crec que quan vam
anar al Campanilles no vam mirar
en Sta. Llúcia
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Dia 12: La creu del Bartolo

Les aventures de lesnostresrutesapeu...

Després de varies jornades sense
descans i amb les forces en mínims,
lesnostresrutesapeu
decideixen
afegir nous membres en la missió
que puguen augmentar la recerca
del remei.

Dia 13: Santa Llúcia

Capitán Salva: Flash Hec, per si
de cas i quan pugues busca en
altres llocs, Patagonia, Selva
d’Irati, Andorra, ruta de la lluna
plena,...
Flash Hec: Això està fet.

SuperJuanan: Flash Hec, diu
GIJOEJovi que avises al capitàn
Salva i a Mr. Xus que deixen de
buscar en la font de Pierre i als
molins de Vilanova d’Alcolea.

Dia 17: Sant Mateu

Dia 16:
Vilanova
d’Alcolea

Dia 15:
Font de
la Reina

Dia 14: Algar del Palància

Flash Hec: “Aquí tango me reciben”.
Mr. Xus: “Aquí Águila te recibo alto y claro”.
Flash Hec: “Abortad, repito, abortad”.
Mr. Xus: “¿Cuál es el siguiente destino?”
Flash Hec: “Alt de la Bastida”.
Mr. Xus: “Perfecto, cambio y corto”

Dia 18: Teresa

Mr. Xus: Salva, canvi de
plans. Hem d’anar a l’alt de
la Bastida a Sant Mateu.
Capitán Salva: Endavant. Has
trobat el teu pal?

Dia 19: Borriol

Capitán Salva i Mr. Xus recórren la província de nord a sud, des de l’alt de la Bastida fins a
l’arc de Teresa sense trobar res, Desesperats decideixen fer un descans a la roca de la reina i tornar
a barallar noves hipòtesis.
Serà la fi del món?, arribaran a trobar els nostres herois la panacea que salvarà la humanitat?
pandèmies, volcans en erupció, escassetats d’energies, el pal de Mr.Xus es perdrà a la fi?,...
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SuperJuanan: Vaig a reclutar a
que ens ajuden als millors
Vilafranquins de pura “cepa”.

Capitán Salva: On estàs Mr.
Xus? una altra vegada has perdut
el pal?.

Dia 21: Embassament de l’Alcora
icaio

Dia 20: El Picaio

Dia 23: Montán

Dia 22: Costur

Mr. Xus: Hem de pujar al
tossal del Cabeço i a vore si
veiem algo a la rambla de la
viuda.

Dia 25: Alcublas

Mr. Xus: Si, però ja l’he
trobat

Mr. Xus: Has vist el meu pal?
Capitán salva: No. Tindràs
que ficar-te un GPS.

Capitán Salva: Sempre
pujant...

Dr. I.S.: Pensem
un poc.

Dia 24: Bel

Dia 27: Alt del Tis

Dia 26: Lloma Bernat

A la lloma vam trobar
fins i tot robellons
però res important

Dr I.S.: Els meus càlculs
també confirmen els de la
S.I.A., es troba a Castelló.
Capitán salva: Allò és
Benafigos?.

A l’ermita de Sant
Bertomeu, res

Mr. Xus: Se’ns acaba el
temps. Hem de córrer
Vam pujar fins al
cim de Castelló i
tampoc

Dia 28: El Portellàs

Dia 29: Benafigos

Dia 30: Les Useres

Cansats i assedegats van a les fonts de l’Hortissella i de la
Ponça a beure i reprendre forces. El temps els ofega...
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Decidits a tornar a buscar a llocs on ja havien estat però per si
no s’havien adonat compte de petits detalls. En la creu de
Torremundo van tindre la inspiració...si els científics i la
tecnologia de la S.I.A.a l’igual que els càlculs del Dr. I.S.
deient que la solució es troba a Castelló...no serà que haurem de
buscar al seu origen?
Dia 32: Bartolo

Dia 31: Figueroles

Capitán Salva: Hem
de pujar a la cova?

Capitán Salva i Mr.
Xus: EL BARTOLO!!

Mr. Xus: Es clar. Hem de veure què era el que hi havia a
la cova del frare Bartolo per a que ell anés allà.
Capitán Salva: Quines pilotes tenia aquest frare per
a pujar tots els dies açí.
Mr. Xus: Què has dit?
Capitán Salva: Què quines....
Mr. Xus i Capitán Salva:...LES PILOTES DE FRARE!!!
Capitán Salva: Aquí Capitán Salva, ¿me
reciben?
S.I.A.: Aquí Langley, alto y claro

Capitán Salva: Póngame con el Coronel
Pedrera

Coronel Pedrera: ¿Lo han encontrado?,

Capitán Salva: Misión complida, el
remedio es un producto típico de
Castelló: “les pilotes de Frare”. Muy
nutritivas, para la autoinmunidad;
grandes cantidades de azucar, para
obtener energía; y entran muy bien para
taponar o corregir los desastres
naturales...

Coronel Pedrera: Fantástico chicos, de
una buena nos hemos salvado. Ahora
toca producir cantidades ingentes de
Pilotes de Frare. Buen Trabajo!
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