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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 de dos milions 
d’exemplars a Catalunya i 85 milions 
més arreu del món!
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deSafiament Galactic a l’ultim Gol
A la Rat Galàxia arriba un missatge 
urgent: és una invitació per participar al 
Campionat Galàctic de Futbòlix, l’esport 
amb més seguidors de totes les galàxies! 
Per als cosmo-rats és l’inici d’una gran 
aventura, perquè, amb adversaris alats 
o amb set potes, el futbòlix pot arribar  
a ser un joc molt dur.

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.
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deSafiament 
Galactic

a l’ultim Gol

deSafiament  
Galactic  

a l’ultim Gol

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!
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I AQUESTES SERIEN  LES SEVES AVENTURES!
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Era un dilluns tranquil, i jo tot just ha-

via començat a esmorzar a la meva cabina, 

quan a l’ordinador de bord es va obrir la tria 

de NOTÍCIES que tenia pre-

parades... Sabeu què? Un capi-

tà sempre ha d’estar infor-

mat de tot el que passa 

a l’UNIVERS!
Ai, perdoneu, no

m’he presentat: em

dic Stiltònix,  

Geronimo

Stiltònix,  

MISSATGE DES 
DE LA GALÀXIA!

NY
AM
!

T2_10119264 DesafiamentGalacticGol 010-123.indd   10 20/11/14   08:24



i sóc el capità de la Rat Galàxia, 

l’astronau extraràtica dels cosmo-rats!

Bé, doncs, com us deia, 

llegia els títols dels arti-

cles del COSMONO TÍ-
CIES: «Erupció del volcà 

Focfora». I després: «Plu-

ja d’asteroides entre les 

galàxies 88532  i 

22398 ».

I també: «Trobada de naus 

a prop de la constel·lació 

Antarex». 

I fi nalment: «La setmana 

que ve comencen els emo-

cionants cam pionats inter-

galàctics de futbòlix al pla-

neta Estàdium».

Ai, l’esport!
No sé vosaltres, però jo  
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no sóc un paio, vull dir, un 

ratolí, gaire ES POR-
TIU... Només de pensar 

a fer una cursa, em 

sento les potes més to-
ves  que el formatge cre-

mós de Vega!

Sabeu què? El meu somni 

és convertir-me en un gran escr ptor! 
Fa molt de temps que intento acabar la Gran 

novel·la de les aventures espacials dels cos-

mo-rats, però no ho aconsegueixo mai, perquè 

sempre he de resoldre algun problema 
galàctic! 
Aquell dilluns, per sort, tot semblava molt 

tranquil. Si més no fi ns que una alarma, que no 

m’esperava, va començar a sonar i em va cla var 

un bon ENSURT!
Era Hologràmix, l’ordinador de bord, que s’ha-

via MATERIALITZAT davant meu.

—VIDEOMISSATGE NOU! 
     VIDEOMISSATGE NOU!! 

      VIDEOMISSATGE NOU!!!

12

MISSATGE DES DE LA GALÀXIA!
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Vaig mirar el meu got mig ple de batut i el brioix 

de formatge de caverna lunar que encara no 

havia acabat i vaig PROVAR de preguntar: 

—No el puc veure després?

—IMPOSSIBLE!  Necessita una res-

posta molt urgent!

—VIDEOMISSATGE NOU! 
     VIDEOMISSATGE NOU!! 

      VIDEOMISSATGE NOU!!!

MISSATGE DES DE LA GALÀXIA!

HOLOGRÀMIX
Ordinador de bord 

de la Rat Galaxia

Genere: Intel.ligencia 

artificial ultraavanc,ada. 

Especialitat: Controla 

totes les funcions de l’astronau, fins i tot el 

pilot automatic.

Caracteristiques: es creu que Es indispensable.

Trets particulars: Apareix on vol i quan vol.
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—Però encara no he acabat de MENJAR... 

—vaig protestar.

Hologràmix va fer que no amb el cap:

—Negatiu, capità Stiltònix, ha de respondre 

immediatament...

—D’ACORD, D’ACORD! Escoltem-lo —vaig 

sospirar.

Ai, que difícil que és la vida d’un capità!

14

MISSATGE DES DE LA GALÀXIA!
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Hologràmix va som-

riure satisfet i va començar a explicar:

—Capità, hem rebut un videomissatge del pla-

neta Estàdium, de la constel·lació Es-

portívium, que és a una distància de la nostra 

posició actual, segons la velocitat protònica o 

convertint les distàncies en fotons quàntics...

Jo no hi entenia un borrall, de totes aque-

lles mesures, i el vaig interrompre ràpidament:

—Hologràmix, escoltem el missatge, els 

detalls me’ls expliques després! 

Finalment, l’ordinador va posar en marxa el 

videomissatge. A la pantalla de la 

15

UNA INVITACIÓ 
INESPERADA!
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meva cabina va aparèixer una

 estranya figura ex-
tra ter res tre 
que aguantava una pilota.

—Salutacions galàctiques, 

capità Stiltònix.

 Em dic Diego Golejador 

i sóc el president de la Fe-

deració Intergalàctica de Futbòlix. Segur que 

deu saber que al nostre planeta, cada quatre 

anys cosmics, se celebren els campio-

nats intergalàctics de futbòlix...

CAMPIONATS DE FUTBÒLIX?
Em sonava familiar... És clar: ho havia llegit 

a les notícies feia una estona!

El missatge va continuar:

—Cada vegada, per organitzar el famós cam-

pionat, seleccionem vuit poblacions còsmiques 

que es desafi en per conquistar la GRAN 
COPA INTERGA LÀC TICA! 
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Li envio aquest videomissatge per convidar 

ofi cialment l’equip dels Cosmo-rats a partici-

par al dotzè CAMPIONAT DE FUTBÒ-
LIX, que tindrà lloc d’aquí a dues setmanes 

estel·lars. Esperem, honorables cosmo-rats, 

que confi rmeu la vostra participació! Li envio 

cordials SALUTACIONS  galàctiques!

El videomissatge es va acabar amb un bip 

i jo em vaig quedar molt bocabadat mirant la 

pantalla buida.

L’equip dels Cosmo-rats? Vaig brandar el cap. 

Amb la quantitat de coses en què he de pen-

sar, només em faltava... el FUTBÒLIX!
Vaig decidir que havíem de dir la veritat: nos-

altres, els cosmo-rats, no en teníem cap, d’e-

quip. Ni tan sols coneixíem les regles de 

futbòlix!

Vaig buscar la tecla per respondre al video-

missatge, però Traçuda Trencacors, 

la nostra tècnica de bord, havia actualitzat tots 
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UNA INVITACIO INESPERADA!
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els moni tors de les cabi-

nes, i el nou panell de comandament era ple 

de senyals incomprensibles!

Finalment vaig trobar una tecla 

que semblava la bona. La vaig prémer i... no 

va passar res.

Aleshores vaig provar una altra combinació 

de tecles i... RES!
Vaig fer un últim intent i... no va canviar res 

de res!

Paciència: a la sala de comanda-
ments algú m’ajudaria!
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