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LA INVASO DELS DESAGRADABLES POING-POING 
Geronimo Stiltònix desembarca amb la seva 
tripulació al planeta glaçat Polàrix, on troba 
uns extraterrestres simpàtics que semblen 
fl ocs de colors, els poing-poing! Els 
cosmo-rats, però, hauran d’anar amb 
compte perquè els petits extraterrestres 
posseeixen un poder ben estrany!

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, 
tatres, parcs, tecnogimnasos, 
camps d’esports i fi ns 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 Filosofi a 
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 de dos milions 
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 
infi nit, 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.
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I AQUESTES SERIEN  LES SEVES AVENTURES!
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Tot va començar un divendres a la tarda molt 

tranquil. La setmana gairebé havia 

acabat i jo estava impacient per deixar la 

sala de comandaments i 

tor nar a la meva cabina. Estava cansadíssim! 

Per què? Molt fàcil! Havia tingut una setma-

na força   Vull dir...   

És a dir... 

Havia rescatat dues naus espacials avariades, 

havia defensat la meva tripulació d’un atac 

d’extraterrestres  temi-
b l e s, havia combatut una epidèmia de 

refredat solar, havia provat una nova granota 

per a les exploracions interestel·lars i havia 

EL CAPITÀ 
NO TÉ FESTA!
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EL CAPITÀ NO TE FESTA!

inaugurat el nou Museu de l’Art Galàctica 

de bord...

A més a més, jo em pregunto... per què, 
per què, per què tothom sempre 

esperava de mi el màxim? Potser perquè sóc 

el capità?

Ups!, perdoneu, deixeu-me que em presenti: 

el meu nom és Stiltònix, Geronimo 
Stiltònix, i sóc el capità de la Rat 

Galàxia, l’astronau més extraràtica 

dels cosmo-rats. Tot i que, si us dic la veritat, 

el meu gran somni sempre ha estat fer... d’es-
 criptor! Fa anys que vull escriure la Gran 

novel·la de les aventures espa cials dels cos-

mo-rats, però mai no ho aconse gueixo, perquè 

sempre he de resoldre algun P ROBLE M A ... 

Però retornem a aquell famós divendres. Al 

cap de poca estona, comen çava el cap de set-

mana i... grans pro-
jec tes! 
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EL CAPITÀ NO TE FESTA!

En concret, volia fer, per aquest ordre:

   1.  Llevar-me tard al matí i 

esmorzar al llit un brioix 

de gorgonzola cremo s 

d’Urà. 

2.  Posar-me l’uni -
forme del dia 

de festa, còmode i 

pràc tic...

 3.  Anar a escurçar-

me els bigotis a la 

barberia d’Armen-

gol Llunarica, cone-

gut com Raspall, el 

bar ber més de MODA 
de tota l’as tronau... 

   1.   1.   1.      Llevar-me tard al matí i 

esmorzar al llit un brioix 

de gorgonzola 

d’Urà. 

2.

 3. 3. 3.

1.

2.

3.
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Tan bon punt vaig arribar 

a la cabina, vaig penjar

a fora la porta el 

CARTELL:

No era del tot 

cert, perquè no 

tenia cap intenció 

de treballar, sinó de 

roncar! Ja se sap, un bon repòs ser-

veix per tenir una ment àgil i ràpida! Així, 

em vaig posar el pijama i vaig fer sonar la 

Música per al relaxament del ratolí massa 

ocupat. Després, em vaig colgar al LLIT.

NO 
MOLESTEU!

ES PREGA 
NO MOLESTAR.

EL CAPIT  EST  
TREBALLANT... 

PER A VOSALTRES!
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TIT

Vaig dormir gairebé fins al matí. I encara hau-

ria continuat, però de sobte... 

BIP! BIIIP! BIIIIIP!

AI, QUIN RELAXAMENT!
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NO MOLESTEU!

El meu comunicador de polsera va començar 

a SONAR!
Encara mig adormit, vaig intentar apagar-lo, 

però, en comptes de prémer el botó off, 

és a dir, el d’apagar, per error vaig prémer el 

botó on, és a dir, el d’encendre!

No ho hauria d’haver fet mai!

A través del micròfon algú va cridar, a tota 

potència: 

—Geronimoooooooo!  Quin nét més 

gandul que tinc! Què t’hi jugues que encara 

estàs roncant com una marmota de Plutó! Ja 

t’adreçaré jo! 

Hauria reconegut aquella 

veu entre mil, fins i tot 

entre DEU MIL, o en-

tre DEU MILIONS... 

era el meu avi   
 

 

AI, QUIN RELAXAMENT!

GERONIMOOO!
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NO MOLESTEU!

L’avi no em va deixar ni tan sols preguntar 

«quina hora és?», i em va atacar amb una 

rÀFEGA d’ordres:

—Babau, més que babau. Vesteix-te ràpid, per-

què d’aquí a dos ASTROSEGONS 

et passo a buscar! Ens esperen a la pista de 

tennis espacial! 

Vaig mirar el rellotge: només eren les quatre 

de la matinada!

—Però, avi, és molt d’hora! —vaig intentar 

PROTESTAR—. Què farem a la pista de ten-

nis a aquesta hora?

—Cap de pilota (pilota de tennis, per descomp-

tat!), no saps que avui és la final del TOR-
NEIG INTERGALÀCTIC?
—Ehem... no. Ja saps que no segueixo els es-

ports: prefereixo llegir i escriure moltíssimes 

no vel·les!
A través de la pantalla del comunicador, l’avi 

em va mirar amb cara de desaprovació:
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NO MOLESTEU!

—Aleshores tampoc no deus sa-
ber que jo, l’almirall Berenguer Trenca-

meteors, és a dir, el teu avi, competeixo en la 

FINAL del torneig! Però hi ha un problema: 

el meu company d’equip, ahir a la tarda, va 

relliscar amb UNA PELL
DE PLÀTAN 
de Vera i s’ha 

torçat el turmell.

Per això t’he vingut 

a buscar: el substituiràs tu!

Vaig sentir un CALFRED per tot el pe-

latge. Jugar a tennis espacial amb l’avi Beren-

guer és... un malson! 
L’avi és molt, molt, molt competitiu. I no su-

porta perdre!

—Avi, saps que jugant a tennis sóc un  
...

—Clar que ho sé! Per això passo a buscar-te 

ara mateix. 

el meu company d’equip, ahir a la tarda, va 

UNA PELL

a buscar: el substituiràs tu!

CALFRED per tot el pe-
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A la pista de tennis ens espe-

rava Astre Dretanià, 

el mestre més gran de tots 

els temps. 

—Et farà classe cinc HO-
RES ASTRALS seguides. Així, 

a les deu, quan comenci el tor-

neig, ja estaràs a punt!

TENIA GANES DE PLO-
RAR!  Cinc hores seguides de 

classe!

I després una final de tennis espacial de pa-

rella amb l’avi! Ja estava CANSAT abans 

de començar!

—Però, avi —vaig protestar, desanimat—, jo 

estava, vull dir tinc...  festa!
Malauradament, fer canviar l’avi d’idea és tan 

difícil com desviar un METEORIT de la 

seva trajectòria.

De fet, l’avi ni tan sols em va escoltar:

A la pista de tennis ens espe-

rava Astre Dretanià
el mestre més gran de tots 

els temps. 

—Et farà classe cinc 

RES ASTRALS
a les deu, quan comenci el tor-

neig, ja estaràs a punt!

TENIA GANES DE PLO-
RAR! Cinc hores seguides de 

classe!

I després una final de tennis espacial de pa-
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NO MOLESTEU!

—Ja veuràs, nét, com t’agradarà jugar a ten-

nis! No hi ha cap altra activitat millor 

per al temps lliure! M’ho hauries d’agrair per-

què t’estic oferint una oportuni-
tat única!
Llavors, es va interrompre la comunicació.

Així que no vaig tenir més remei que obrir el 

guarda-roba automàtic i demanar:

—Indumentària de tennis espa-
cial!

EL TENNIS ESPACIAL 

COM TOTHOM SAP, AL TENNIS ESPACIAL S’HI 

JUGA AMB UNA RAQUETA I UNA PILOTA... SERIA 

SENZILL SI NO FOS PERQUE LA PILOTA NO 

SEGUEIX UNA TRAJECTORIA RECTA, SINO QUE 

VOLA SEGUINT UNA TRAJECTORIA DESCONEGUDA 

PER ALS JUGADORS. LA DIFICULTAT DEL JOC 

CONSISTEIX JUSTAMENT A ACONSEGUIR COLPEJAR 

LA PILOTA...

Segons l’Enciclopèdia Galàctica

COM TOTHOM SAP, AL TENNIS ESPACIAL S’HI 

PILOTA... SERIA 

E LA PILOTA NO 

ORIA RECTA, SINO QUE 

COM TOTHOM SAP, AL TENNIS ESPACIAL S’HI 

... SERIA 
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