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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.

,
,
Una extraterrestre per al capita Stiltonix
Buscant les existències de formatge,
Geronimo aterra en un planeta
habitat pels flurkonians, uns
extraterrestres amb trompa
i tres ulls! Esmaragdika, la fascinant
reina, s’enamora de Stiltònix i s’hi
vol casar peti qui peti...

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

10041068

9

788490 571590

2
,
,
Una extraterrestre per al capita Stiltonix

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!

Una extraterrestre
per al capita
Stiltonix

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!

UNA EXTRATERRESTRE
PER AL CAPITÀ
STILTÒNIX
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UN SOROLL ESTRANY,
ESTRANY...
Tot va començar una tarda estel·lar, a la

RAT GALÀXIA, l’astronau dels cosmo-rats. Era a la meva cabina treballant en el
meu nou

llibre , quan de sobte...

vaig sentir un soroll estrany, estrany...!

GRUBS!
—Per mil formatgets de bola lunars! —vaig
cridar—. Què ha estat això? Una

invasió

marciana? Un cargoloide extraterrestre que
s’ha infiltrat per una finestreta? Un c a r-

ní vor obès que s’ha escapat de la jungla plutoniana?
Em giravoltaven els bigotis de la por!
10
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Vaig mirar sota el
llit...

res!

Llavors vaig buscar
darrere les cortines...
però

Sota el llit
...

res! Després

vaig inspeccionar sota
l’escriptori...

res, ni

tan sols allà! Només hi
havia les notes que havia pres per al meu
llibre: la Gran Novella de les Aventures Espacials dels Cosmo-rats...

Darrere la c
ortina...

Però... perdoneu, encara
no m’he presentat, em
dic Stiltònix, Ge-

ronimo Stiltònix! Sóc el capità de la Rat Galàxia,
l’

Sota l
’escrip
t

11
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SOROLL ESTRANY , ESTRANY ...

més extraràtica de tot l’univers (tot i que el
meu somni, de veritat, és ser escriptor!).
Bé, com dèiem, vaig

MIRAR

pertot ar-

reu, fins i tot darrere la porta, sota la catifa,
a la prestatgeria... però no hi havia res, però
RES de RES de RES!

Vaig pensar que potser m’havia equivocat,
que potser aquell soroll només me l’havia
imaginat... Però de cop i volta... ves per on,
una altra vegada!

GRUBS!
GRUBS!

GRUBS!
GRUBS! GRUBS! GRUBS!
GRUBS!
I més...

GRUBS! GRUBS!
I encara més...

Aquest cop n’estava realment segur: l’havia
sentit de debò i... venia del meu estómac!

Aleshores em vaig adonar que, de fet, tenia
una GANA

CÒSMICA!

Per això el meu estómac

RONDINAVA!

12
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SOROLL ESTRANY , ESTRANY ...

Havia de picar, sens falta, una mica de...

FORMATGE, per exemple!
Em vaig precipitar a la nevera de la meva cabina, però en obrir-la vaig tenir un gran ensurt: ESTAVA BUIDA!
M’havia acabat el formatge!

PER MIL GALÀXIES EXTRALUNARS!

Per berenar, no m’havia quedat ni un trosset
de formatge d’ovella! Així que vaig prémer el

COMUNICADOR DE POLSERA

in-

corporat i vaig trucar a la meva germana Tea:
—Hola, Tea, tinc un problema, se m’ha acabat
el formatge! No tindries un tros de formatge
AQUELL FORMATGE
NS
TE
A,
MARCIÀ?
TE RODÓ

GER?

13
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plutònic per a mi? O potser un formatge
rodó MARCIÀ? Fins i tot m’aniria bé un

formatget! Tea, és que tinc una GANA

ESTEL·LAR!

GRUBS!

I per confirmar les meves paraules, el
meu estómac va fer un sorollós

GRUBS! GRUBS!

GRUBS!

—Em sap greu, Geronimo —va respondre Tea—, m’he acabat l’últim tros de
formatge de forats blaus fa una esto-

EH

?!?
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UN

na, per

SOROLL ESTRANY , ESTRANY ...

BERENAR... Per què no vas al

Cosmonyam, el restaurant de SQUONZ?
—em va suggerir—. A aquesta hora segurament està obert...
Li vaig agrair el consell i me’n vaig anar

POTES

ajudeu-me.

El restaurant de Squonz, el cuiner de bord,
era a pocs passadissos cap a l’est de la meva
cabina. Em vaig afanyar, gairebé corria, però
quan vaig girar la cantonada... em vaig trobar
una colla d’individus que

remugaven!

PU C
HO
M ’ E!
NO REUR
C
UF!
RR!
G RR
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— NO

SOROLL ESTRANY , ESTRANY ...

M’HO PUC CREURE!

—No es pot fer esperar la gent d’aquesta manera...
—TINC UNA GANA ESPACIAL!
Així que vaig preguntar al rosegador que tenia al costat:
—Perdoni, què passa? Per què Squonz encara no ha obert?
Justament en aquell moment

SQUONZ

EL CUINER va aparèixer a la porta amb
un gran cartell entre les pinces:

TANCAT PER
EXHAURIMEN
DE LES PROVIS T
IONS
DE FORMATG
E
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SOROLL ESTRANY , ESTRANY ...

QUÈQUÈQUÈ?!?
Squonz havia exhaurit les reserves de formatge?! Aleshores vaig tenir una idea extraràtica i vaig córrer cap al

MERCAT

GALÀCTIC, però fins i tot allà estava
TANCAT!
Per exhauriment de les provisions de formatge!
I també ho estava la Pastisseria Galàctica, i la
Rostisseria Galàctica, i la Gasolinera Galàctica...
Estaven tots tancats per

EXHAURI-

MENT de les provisions de formatge!
No em podia creure que en tota la nau espacial no hi hagués enlloc cap TALL

MATGE!

DE FOR-

17
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