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Aquesta és la nau HMIS Hèrcules navegant per la galàxia Arcàdia, 
un lloc tan llunyà que, per a arribar-hi en transport públic des 
del nostre planeta, cal fer set transbords.

La tripulació està formada per uns quants centenars d’humans 
escollits entre els més ganduls i panxacontents del Sistema Solar 
i per uns quants milers de robots que els serveixen fidelment 
com si foren els seus esclaus. Vaja, que són els seus esclaus.
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UNA NOVA MISSIÓ
PER ALS ROBOTOTS

robots, és l’hora 
del massatge de peus 

als oficials!
pop!

pop!

pop!pop
!

pop!
pop!
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Dins de la nau, a la taverna de robots del soterrani 37, els cinc 
Robotots prenen un got d’oli de motor després d’una llarga jor-
nada de faena.

POP
el robot més hiperactiu i estressat 
de l’univers conegut. si als robots 
els estiguera permés fer vacances, 
seria la candidata perfecta.

no és just, fa tres setmanes 
que ens esllomem desembos-
sant els lavabos de la nau! 

ROB
els robots tenen fama de ser molt 

espavilats, però rob és la prova que dels 
cibertallers de la república 

terràqüia ix un poc de tot. això sí, 
ho compensa amb uns músculs d’acer 

i un cor de plata.

i quins lavabos més bruts! 
si la gent sabera el que 

els humans arriben 
a llançar!
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BOT
si hi ha algú espavilat a bord de 
l’hèrcules és bot. se sap de memòria 
els 300.000 milions de volums de 
la cosmopèdia i no hi ha cap humà ni cap robot 
que la puga véncer jugant a escacs. 
per això s’enfada tant quan considera 
que els seus superiors desaprofiten 
el talent que té.

estic indignada! 
que un geni com jo 
haja d’acabar així!

BIP
hi ha robots que tenen mala sort i bip 
n’és un. si algú s’ha de fer mal, segur que 
serà ell. per sort, pot comptar amb 
els coneixements de bot per a reparar-lo. 
ningú no té massa clar quines són 
les seues habilitats, i com que no parla, 
no ens ho pot explicar.

IOLAU
antic androide al servei 

d’un dèspota, des que els robotots 
van desembarcar al planeta lerna i 

el van alliberar s’ha convertit 
en un més de l’equip.

¡bip-bip!

¡ bip-b
ip!¡ bip-

bip!

quan vaig entrar 
a formar part dels 

robotots, no m’imaginava 
que em passaria el dia 
netejant lavabos amb 

una granereta!
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Però la breu pausa laboral dels Robotots no dura molt... En una 
de les pantalles de la taverna apareix el comandant Euristeu, 
capitost de l’Hèrcules i poc amic de robots, androides, autòmats 
i qualsevol altra andròmina que duga bateries, antenes i xips.

robotots, us vull veure 
ara mateix a la sala 

de comandament!

tinc una nova missió 
per a vosaltres!
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Els Robotots estan molt contents. Una nova missió! Pareix que el 
comandant Euristeu se’ls comença a prendre seriosament.  Segur 
que està molt satisfet de com van complir l’última, quan van alli-
berar el planeta Lerna de l’horrible monstre que es menjava el 
bestiar i atemoria els habitants del planeta.

per fi canviarem 
de faena!

i si ens toca 
enfrontar-nos a una altra 

bèstia tan terrible com 
l’hidra de lerna?

qualsevol cosa 
serà millor que 

desembossar lavabos!

bip,
bip?
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El que els Robotots no saben és que a 1,4 × 1021 quilòmetres d’aque-
lla nau, a la sala de reunions de l’Estat Major Planetari, la presi-
denta Hera i els seus generals han ideat un nou pla per a desfer-se 
dels tripulants de l’HMIS Hèrcules. Després del fracàs de la missió 
anterior,* no volen que aquesta tinga èxit.

* Fracàs perquè l’objectiu de la presidenta Hera, en realitat, era veure com l’Hidra 

devorava tota la tripulació de l’Hèrcules! Ningú no esperava que els Robotots ven-

ceren aquell monstre terrible!

A veure si aquesta volta 
ens desfem d’aquesta tropa 

d’inútils...

ara segur 
que sí!
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Mentrestant, a dos-cents metres per damunt de la taverna del so-
terrani 37 de l’HMIS Hèrcules, el comandant Euristeu (que s’olora 
alguna cosa) ha decidit sacrificar una volta més els Robotots per 
a evitar que cap dels seus tripulants acabe malament.

a voltes els governants 
hem de prendre decisions 
dures i desagradables...

...però cal fer 
el cor fort.
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El comandant Euristeu explica la nova missió als Robotots, que 
estan molt contents que compten amb ells per a coses importants.

robotots, la presidenta 
hera m’ha encomanat una nova 

missió per a vosaltres.

heu d’anar al planeta èlide, 
a la cort del rei augies, 
i ajudar-lo a solucionar 
un «problema» que té.

per fi se’ns prenen 
seriosament!

s’han acabat 
les graneretes i 

els desembossadors!
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Però la nova missió no serà tan neta ni tan agradable com es pen-
sen els Robotots. El comandant els ensenya unes quantes fotos 
de la ciutat on viu el rei Augies i de seguida s’adonen que està 
construïda sobre un ENORME i FASTIGÓS mar d’EXCREMENTS! 

Què és aquesta 
porqueria?

precisament: 
és el «problema» 

del rei augies.

la presidenta hera 
vol que l’ajudeu a netejar 

els excrements que 
s’acumulen des de fa 

generacions.

Què?

però si això és encara 
pitjor que el que fem 

a la nau!
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La sort no somriu als Robotots, que somiaven tindre una missió 
en què no els calguera embrutar-se massa ni fer front a monstres 
terribles.

i si ens hi 
neguem?

llavors, seguint el reglament 
de la nau, us condemnaré a mort.

Reglament 
de l’HMIS Hèrcules

Article 155.2
Els tripulants (humans o robots) 

que desobeïsquen les ordres 
del comandant seran executats 

immediatament.

ups! i podem triar 
el mètode d’execució?

supose 
que sí...
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jo vull morir 
de vella!

prou de disbarats, 
robotots.

Teniu 
una missió!

aneu cap a 
la vostra nau!

Ja no hi ha marxa arrere! La nova missió dels Robotots ha comen-
çat. Aconseguiran netejar d’excrements la ciutat del rei Augies? 
Quins perills els esperen, a banda d’afonar-se en un mar de femta? 



«el planeta èlide està habitat 
pels caucons, un poble indòmit 

governat pel rei augies.»

A bord de la seua nau, els Robotots es dirigeixen al planeta Èlide 
per a dur a terme la fastigosa missió. Com sempre que té algun 
dubte, Bot consulta la Cosmopèdia per a saber més coses d’aquest 
planeta desconegut.



«la població de la capital 
és de 743.000 habitants i actualment 

té greus problemes de salubritat per 
culpa de la falta de clavegueram.»

«en els últims mesos 
la situació s’ha agreujat i molts 

habitants pateixen malalties 
relacionades amb la falta d’higiene.»

«el rei augies ha demanat 
ajuda a l’estat major planetari, 

que ha enviat una comissió d’experts 
per a solucionar el problema.»

UAU! Eixim 
a la Cosmopèdia!

«una comissió 
d’experts!» 

això ja està millor!

desenganyeu-vos: 
ens tocarà arromangar-nos 

i fer el que fem sempre: 
netejar i desembossar.


