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A la Rat Galàxia salta l’alarma: s’estan 
acabant les reserves de combustible! 
Per sort, un grup de misteriosos 
alienígenes de color rosa en tenen 
per donar i per vendre i estan 
disposats a regalar-ne. Però no tot 
és el que sembla…

Els intrèpids cosmo-rats viuen 
a la Rat Galàxia, una nau espacial 
extraràtica en forma de tall de 
formatge. Disposen de totes 
les comoditats necessàries per 
a la tripulació: cabines equipades, 
restaurants, hivernacles per al 
cultiu de plantes, biblioteques, 
teatres, parcs, tecnogimnasos, 
camps d’esports i fins i tot una 
biosfera que recrea diversos 
ambients naturals!

Geronimo StiLton
Nascut a Ratalona (Illa dels 
Ratolins), és llicenciat en Ratologia 
de la Literatura Ràtica i en Filosofia 
Rosegairística Comparada. Dirigeix 
L’Eco del Rosegador, el diari més 
famós de l’Illa dels Ratolins. Ha 
rebut molts premis, entre els quals 
el Premi Ratitzer pel reportatge 
El misteri del tresor desaparegut.
Els seus llibres, traduïts a 42 
llengües, han venut més d’un milió 
i mig d’exemplars a Catalunya i 
100 milions més arreu del món!

Per descobrir totes les 
aventures de Geronimo i dels 
seus amics, visiteu el lloc web: 
www.geronimostilton.cat

A l’espai 
infinit, una nau en 

forma de tall de formatge 
viatja a la velocitat de la llum 

per planetes i galàxies! És la Rat 
Galàxia, la nau dels cosmo-rats, 

intrèpids rosegadors que viatgen 
pel cosmos a la descoberta 
de planetes desconeguts 

i estranys i divertits 
extraterrestres.

1

L’
am

en
ac

a 
de

L 
pL

an
et

a 
BL

up
,

,

9 mm



L’AMENAÇA
DEL PLANETA BLUP

Libro 1.indb   7 25/04/14   11:51



El nom de Geronimo Stilton i tots els personatges i detalls relacionats amb ell 
són copyright, marca registrada i llicència exclusiva d’Atlantyca S.p.A. Tots els 
drets reservats. Es protegeixen els drets morals de l’autor.

Textos de Geronimo Stilton
Coordinació editorial de Patrizia Puricelli
Disseny original del món dels cosmo-rats de Flavio Ferron
Coordinació artística de Flavio Ferron
Assistència artística de Tommaso Valsecchi
Coberta de Flavio Ferron
Il·lustracions interiors de Giuseppe Facciotto (disseny) i Daniele Verzini (color)
Disseny gràfic de Chiara Cebraro

Títol original: Minaccia dal planeta Blurgo
Traducció de Núria Puyuelo
Idea original d’Elisabetta Dami

Aquest llibre és per a Kai, amic de Geronimo Stilton

www.geronimostilton.com

© 2013, Edizioni Piemme S.p.A., Corso Como, 15, 20154 Milà - Itàlia

International Rights © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi, 8
20123 Milà, Itàlia
foreignrights@atlantyca.it
www.atlantyca.com
© 2014, Editorial Planeta S. A.
© 2014, de l’edició en llengua catalana: Grup Editorial 62, s.l.u.
Estrella Polar, Pedro i Pons, 9-11, 08034 Barcelona
www.estrellapolar.cat
info@estrellapolar.cat
www.geronimostilton.cat

Primera edició: juny del 2014  

ISBN: 978-84-9057-159-0
Dipòsit legal: B. 9.583-2014
Fotocomposició: Víctor Igual, s.l.
Impressió: Egedsa
Imprès a Espanya - Printed in Spain

Stilton és el nom d’un famós formatge anglès. És una marca registrada 
de l’Associació de Fabricants de Formatge Stilton. Per a més informació, 
www.stiltoncheese.com

Queda rigorosament prohibida sense autorització escrita de l’editor qual-
sevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transfor-
mació d’aquesta obra, que serà sotmesa a les sancions establertes per la 
llei. Podeu adreçar-vos a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, 
www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment 
d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Tots 
els drets reservats.

I AQUESTES SERIEN  LES SEVES AVENTURES!

060-Amenaça del planeta 001-009.indd   8 30/04/14   15:54



10

OMBRA

PER MIL 
FORMATGES 

DE BOLA ESPACIALS!

Tot va començar un matí espacial tranquil a

bord de la Rat Galàxia, la nau

espacial més EXTRARÀTICA de tot l’uni-

vers.

Viatjàvem a una velocitat SUPERFOTÒNICA
per la llunyana galàxia del Tortel·lini...

Encara estava roncant a la meva cabina, quan

una OMBRA va lliscar silenciosament

per sobre les meves espatlles, es va acostar

furtivament a la meva llitera i amb una veu

robòtica em va cridar a l’orella:

—Alarma groga! Alarma groga!ALAR-
MA GROGAAA!
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Em vaig sobresaltar tant com si m’haguessin

apuntat amb un eixam d’ABELLES
ESPACIALS.

Llavors vaig obrir els ulls de cop i el vaig veu-

re. Era MAJORDÒMIX, el meu robot

domèstic, que fa de majordom, secretari, cui-

ner...

–P E R M I L F O R M ATG E S D E B O LA E S P A C IA LS! Què

passa? Els extraterrestres ens han envaït? Un

meteorit ha topat amb l’astronau? La tripula-

ALAR
MA

GR
OGA
!

EH?
!

ALARMA
GROGA!

ALARMAGROGA!
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PER MIL FORMATGES DE BOLA ESPACIALS !

ció ha estat contagiada per un terrible

CONSTIPAT VENUSIÀ?
Amb la seva veu metàl·lica, Majordòmix va

anunciar:

—Bon dia, capità Stiltònix. Són les

7.00, hora intergalàctica. És hora de llevar-

se. Hora de llevar-se. Hora de llevar-se...

—MAJORDÒMIX —vaig rondinar—,

quantes vegades t’he dit que no em despertis

amb l’alarma groga? No podries fer servir

una música relaxant, com ara... la Sim-
fonia de les Galàxies?
—Negatiu, capità —va respondre—. L’alar-

ma groga és l’únic que funciona amb vostè...

Llevar-se, llevar-se, lle-
var-se!
I, de sobte, de la seva esquena va sortir un braç

mecànic molt llarg, que em va enganxar per

la cua i em va aixecar CAP AMUNT , com si

fos un bacallà venusià penjat d’un ham.
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—AUXILI! —vaig cridar—. Deixa’m anar!

Et prometo que em canviaré a la velocitat de

la llum!

No ho hauria dit mai! De cop va deixar anar

la presa i jo... pam! Em vaig estavellar a

terra, em vaig colpejar el morro i em van

quedar els bigotis ben matxucats... Quin mal!

Però ell va continuar insistint:

— Capità Stiltònix, arriba tard... Llevar-
se, llevar-se, llevar-se!
Per mil galàxies intergalàctiques, no em po-

dia tractar d’aquesta manera: jo sóc el capità

de la nau...

Ups! Que despistat! Encara no m’he presen-

tat! El meu nom és Stiltònix, Geroni-
mo Stiltònix...
Sóc el capità de la Rat Galàxia, l’astronau

més extraràtica de tot l’univers!

El meu gran somni, però, és arribar a ser es-

criptor! Fa dies, vull dir mesos, fins i tot

PER MIL FORMATGES DE BOLA ESPACIALS !
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anys, que tinc ganes d’es-

criure la Gran novel·la de 

les aventures espacials dels 

cosmo-rats! Però encara no 

ho he aconseguit perquè 

sempre he de resoldre al-

gun problema...

Mentre estava perdut en 

els meus pensaments, 

Major dòmix em va tornar 

a agafar per la cua i em va 

empènyer cap al bri-
l la - rà t i x , 
l’aparell genial per 
a la neteja dels 
ratolins espacials.
Tan bon punt es tanquen 

les portes, quedes inundat 

per un potent raig d’ai-

gua... gelada!

El brilla-ràtix
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—Majordòmix! —vaig xisclar—. La dutxa 

està gelaaaaada!

Llavors tres files de RASPALLS rotatoris 

em van agafar, em van escórrer, em van fre-

gar i em van rebregar...

—Majordòmix! Els raspalls rotatoris m’han 

tornat a estirar les orelles!

Finalment va sortir un cop d’aire ca-

lent, que servia per fer la ratlla al pelatge, 

però...

—Majordòmix! L’aire està BULLINT!
Vaig sortir tentinejant del brilla-ràtix i vaig 

tardar una mica a pentinar-me el pelatge i a 

recuperar-me d’aquell remolí de neteja!

Després, la porta de l’armari de la cabina es 

va obrir automàticament i la veu metàl·lica 

del meu guarda-roba automàtic va 

dir:

—Capità Stiltònix, avui li aconsello que es 

posi l’uniforme de gala: està previs-

PER MIL FORMATGES DE BOLA ESPACIALS!
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PER MIL FORMATGES DE BOLA ESPACIALS !

ta una visita a la sala de comandaments de

l’excapità de la nau, l’almirall jubilat, la seva

Excel·lència, el gran Berenguer Trencame-

teors...

—Què... què... què?
L’avi Berenguer vindrà a

la sala de comanda-

ments? Avui?

Auxili!

 què?
L’avi Berenguer vindrà a

QU
È...

QUÈ... QUÈ?!?

VE
L’AVI BERENGUER?!
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