


No és que em fera honrat de colp ni res d’això. Ja vaig nàixer 
així. De ben menut ja es va fer evident que jo era una criatura 
honrada, i això tenia els meus pares molt capficats. Patien molt. 

Au, Linus, roba caramels! 
Mira el teu germà!!! 

No!!! 

Fill meu, tots els nostres 
avantpassats han sigut 

delinqüents: pirates, 
bandits, bandolers, 

pistolers, estirabosses, 
lladres, atracadors, 

estafadors, falsificadors, 
plagiaris... 

Ausades que 
ets burro, 

Linus! 

Ja sé que hi ha molta gent que va al psicòleg, però no crec que 
en la història de la humanitat hi haja molts casos com el meu: 
a mi em van portar al psicòleg perquè no robava. Sona estrany, 
veritat? Doncs, per molt que coste de creure, era així. I, per si no 
n’hi haguera prou, em visitava el Dr. Aigua, una de les màximes 
autoritats mundials en trastorns delinqüencials. 

Linus Filstrup, m’estàs 
dient que aquesta 

setmana tampoc no has 
robat res? 

No, Dr. 
Aigua! 

Però deus haver 
pensat a robar, 

no? 
Doncs... no. 

Tampoc! 
Linus, ets el cas 
més difícil que he 

tingut mai! 

Tu saps com 
pateix la teua 

família? 
No s’ho 

mereixen, això, 
els Filstrup! Escolte, no 

em pressione! 
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En efecte, tots els meus avantpassats havien sigut delinqüents, 
i molts d’ells amb els seus actes havien contribuït a canviar el 
rumb de la història. L’avi Mileto no es cansava de contar-me les 
aventures dels Filstrup. I jo no em cansava d’escoltar-les.

I, sens dubte, Hans 
mereix un lloc destacat 

entre els Filstrup. 

L’any 1941, Hans Filstrup es trobava en un aeroport 
alemany amb la sana intenció de robar una mica. Tot 
d’una, es va adonar que Rudolf Hess, el lloctinent de 
Hitler, estava a punt d’embarcar en un avió. 

Hans no va dubtar i va deixar fora de joc el soldat 
que vigilava aquell avió. 

Pocs minuts més tard, l’avió s’enlairava amb un únic 
viatger, Rudolf Hess. Hans, que òbviament pilotava 
l’avió, sabia que tenia una oportunitat d’or per em-
bolicar la troca molt ben embolicada! 

Va eixir cara i Hans va dirigir l’avió cap a Escòcia. 
I tan bon punt va arribar a terres escoceses, obligà 
Rudolf Hess a posar-se un paracaigudes i el va fer 
saltar de l’avió. 

Llance una moneda. 
Si ix cara, m’emporte 
Hess a Escòcia; si ix 
creu, anem al Marroc.

Tenint en compte que ets 
nazi, tros de tarat, encara 

n’has eixit ben parat! 

A veure com 
explicaràs què fas 

a Escòcia! 

Així rebentàreu 
tots els nazis, 

malparit! 

Grrrrrrrrrrrr!
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D’ençà d’aquell dia, politòlegs, historiadors i especi-
alistes de tota mena s’han preguntat per què Hess, 
sent com era un home de la màxima confiança de 
Hitler, va saltar amb paracaigudes en territori enemic. 

Lògicament, volia 
pactar amb els 

anglesos! 

Hess pretenia 
establir 

contacte amb 
els anglesos 

pronazis! 

És obvi! Rudolf 
Hess volia signar 

la pau!

Hess estava 
com una 
regadora.

Però això ja és 
una altra història! 

I anys després, el 
productor musical 
Paul Filstrup va 

suggerir a un grup 
de Londres que es 
digueren Spandau 

Ballet...

La realitat, 
però, és que 
es va podrir 
a la presó de 

Spandau! 

Durant anys, el cas 
de Rudolf Hess ha 
sigut un enigma.

Supose que us heu adonat que, just quan Hans Filstrup va fer 
saltar Rudolf Hess de l’avió, portava posat un antifaç. Doncs bé, 
aquest antifaç és de vital importància per als Filstrup. Tots els 
Filstrup se’l guanyen després del seu primer acte delictiu, i en 
les grans ocasions sempre el llueixen amb  orgull. 

Que sigues honrat és un 
horror, que a la teua edat 

no tingues clar el codi 
Filstrup, és terrible... 

Gràcies per 
la confiança, 

avi! 

Però..., així i tot, Linus, no 
perd l’esperança que algun 

dia et guanyes l’antifaç.

 Totalment 
grillat! 

No és per res, 
però jo, abans 
d’acabar la 

primària, ja tenia 
el meu!
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La meua honradesa desesperava tota la família, però els pares 
eren els que més patien. Es van conéixer quan les seues bandes 
van coincidir en l’atracament a un banc. Aquell dia es van ena-
morar i, de llavors ençà, no s’han separat ni han deixat mai de 
robar bancs junts. 

Eh, nosaltres hem 
arribat primer! 

És la dona de 
la meua vida! 

Ni parlar-ne! 
Poseu-vos a 

la cua! 

És l’home de la 
meua vida! 

Els pares es casaren al cap de cinc mesos, envoltats de delin-
qüents d’arreu del món, perquè la mare també era d’una famí-
lia de delinqüents de tota la vida. 

Visca els 
nóvios! 

Visca l’amor! 
Visca Parsifal 

i Roa! 

Jo diria que 
la nóvia està 
embarassada!

Jo diria que, si no 
calles, et trencaré 

les cames, 
estimat cosí. 
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