
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 100 milions més arreu del món!
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el planeta delS coSmoSaureS rebelS
L’intrèpid capità Stiltònix desembarca 
al planeta Juràssix per salvar els 
seus habitants, els cosmosaures, 
de l’impacte d’un cometa. Però la 
missió no és gens fàcil, perquè els 
cosmosaures són bestioles ferotges 
que... volen cruspir-se els rosegadors!

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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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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Tot va començar un divendres. Però no un di-

vendres qualsevol... sinó justament AQUELL 

divendres! El divendres del qual feia dies que 

sentia a parlar, o més ben dit, setmanes, fi ns i 

tot mesos! Era el dia en què en tots els CINE-
MES GALÀCTICS s’estrenava la pel·lícu-

la en 5D El senyor dels asteroides! I vosaltres 

ja sabeu què vol dir veure una pel·lícula en 

5D, oi? Signifi ca enfonsar-se a la butaca fl uc-

tuant d’un cinema i preparar-se per veure els 

HOLOGRAMES* que surten de la pantalla 

i es mouen per la sala, amb efectes especials 

galàctics i un àudio supermegaultrapotent!* 
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Però, perdoneu-me, encara no m’he presen-

tat: em dic Stiltònix, Geronimo Stil-

tònix, i sóc el capità de la mítica Rat Galà-

xia, l’astronau més extraràtica de totes les 

GALAXIES!
Bé, doncs, com deia, aquell divendres havia 

promès al meu nebot Benjamí i a la seva ami-

ga Pandora que els acompanyaria al CINE-
MA GALÀCTIC. 

EL CINEMA GALÀCTIC

El Cinema Galàctic és una sala en forma esfèrica 

on es projecten pel·lícules en 5D, amb imatges i 

hologrames que surten de la pantalla i es mouen 

per tota la sala. L’espectador s’arrepapa a la butaca 

fluctuant i gaudeix de l’espectacle que gira al seu 

voltant, totalment immers en els efectes especials! 

Atenció: no està recomanat per a ratolins impacients, 

porucs i que s’impressionen fàcilment!

Segons l’Enciclopèdia Galàctica

11
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Just en aquell moment vaig sentir les seves 

veus ESTRIDENTS:

—Tiet... Estem a punt!

—Fantàstic, som-hi! —vaig respondre som-

rient, tot i que per dins estava una mica 

preocupat...

No sé a vosaltres, però a mi tots aquells holo-

grames fl uctuants em feien marejar...

Vam arribar al cinema una mica 

abans, però la sala ja estava plena 

a vessar de rosegadors que men-

javen crispetes bonís-

simes al triple formatge. 

  Tan bon punt els llums es van apa-

gar, les butaques van començar a fluc-
tuar en l’aire i va arrencar la pel·lícula.

De sobte van passar veloçment astronaus, ro-

bots i extraterrestres amenaca-
dors, persecucions i cops d’efecte trepidants...

B RRR . . .  Q UINA POR FEL INA! 

Els llums es van apagar i la butaca va començar a fluctuar...

La pel.lícula estava plena d’extraterrestres amenaçadors...

...i cops d’efecte trepidants!

grames fl uctuants em feien marejar...

Vam arribar al cinema una mica 

abans, però la sala ja estava plena 

12
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Els llums es van apagar i la butaca va començar a fluctuar...

La pel.lícula estava plena d’extraterrestres amenaçadors...

...i cops d’efecte trepidants!
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SALA A LES FOSQUES

Al cap d’uns minuts, però, les imatges es van 

tornar DESENFOCADES i tremoloses.

Llavors, la pantalla va començar a vibrar...

Benjamí em va preguntar:

—Tiet, és un nou efecte especial?
Abans que pogués respondre-li, tot es va apa-

gar i ens vam quedar a les

 fosques, però tan 

a les fosques
 que semblava que 

érem en un forat 

           negre!
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Tothom es va quedar callat. Jo vaig estrènyer 

fort les potetes de Ben i Pandora per 

donar-los coratge, tot i que... em tremolaven 

els bigotis de la POR que tenia!

Aleshores vaig veure un punt lluminós i al cap 

d’un moment la cara d’HOLO GRà-
MIX, l’ordinador de bord de la Rat Galàxia,

va aparèixer davant meu, i vaig 

fer un bot de la butaca!

Hologràmix va cridar:

ALARMA VERMELLA!
ALARMA VERMELLA!

ALARMA VERMELLA!
VERMELLA!
VERMELLA!

VERMELLA!

VERMELLA!

VERMELLA!
VERMELLA!

VERMELLA!

FORA DE PERILL!
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I va afegir:

—El capità ha d’anar immediatament a la 

Sala DE COMANDAMENTS!
Una alarma vermella?! Des que era capità 

només havia sentit a parlar d’ALARMA 
GROGA ... L’alarma vermella només es 

feia servir en casos gravíssims!

Què podia haver succeït?

Finalment, els llums del cinema es van tornar 

a encendre. 

Ben, Pandora i jo vam sortir potes ajudeu-me 

del cinema per arribar CORRENTS a la 

sala de comandaments, on em va rebre la veu 

profunda del meu estimat avi BERENGUER 
TRENCAMETEORS:

—Mira que n’ets, de babau! Per què et vaig 

nomenar capità si després en els moments 

importants no hi ets mai?

—Ehem... era al CINEMA...

L’avi encara es va ENFURISMAR més:

16

FORA DE PERILL!
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—Al Cinema Galàctic? Saps que 

ha anat de ben poc que no 

ens ENVESTÍS un co-

meta? Hem de donar grà-

cies als refl exos de la teva 

germana Tea, que ens ha 

salvat la PELL! 
—Un co... cometa? Però com?

En aquell moment, el nostre científi c de bord, 

, va prendre la paraula:

—Exactament, capità Stiltònix. La nostra nau 

ha travessat el rastre del cometa Alpha 2093, 

que ha aparegut de sobte al nostre quadrant 

de GALAXIA!
La meva germana Tea ho va confi rmar:

—He hagut de girar de sobte... Però com 

pot ser que el nostre equip no hagi detectat el 

cometa?

—L’eixam de partícules deixades pel co-
meta —va respondre amb seguretat Phy-

En aquell moment, el nostre científi c de bord, 

BAB
AAA

AU!AU!
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FORA DE PERILL!

!

T2_10123302 El planeta dels cosmorats 010-123.indd   17 14/04/15   15:22



llus— produeix una INTERFERÈN-
CIA que part dels nostres instruments de 

bord no poden detectar... i també ens ha pro-

vocat una avaria temporal!

Eixam? Partícules? Interferència?
Per sort, Benjamí em va explicar tot el que 

havia après a la classe d’Astronomia Cosmo-

ràtica sobre els cometes.

Els cometes estan formats de gel, roca i pols. 

Quan s’acosten a una font de calor com el sol, el 

gel i la pols es transformen en un gas que deixa 

un rastre al cel, com una llarga cabellera, i a poc 

a poc el cometa es dissol. 

El nom de «cometa» deriva del grec antic i significa 

justament «cabellera».  

ELS COMETES

FORA DE PERILL!
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Ara que en sabia més, vaig preguntar:

—Aleshores... d’aquí a poc el cometa 

es dissoldrà?

—No tan de pressa... Segons els meus càlculs, 

Alpha 2093 es DESINTEGRARÀ exacta-

ment d’aquí a 374 anys còsmics! —va respon-

dre ràpidament Phyllus—. Però mentrestant 

continuarà errant per l’espai.

SEGONS ELS MEUS CÀLCULS...

FORA DE PERILL!
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—Doncs deixem-lo vagar! —va afegir somrient 

el meu cosí Martin Gala—. De sobte, m’ha 

vingut una gana... Què us sem-

bla si anem a menjar un su-

perentrepà al bar restaurant 

de SQUONZ, per celebrar 

que estem fora de perill?

Martin Gala no canviarà mai: 

sempre està pensant a men-
jar, però Phyllus, amb veu 

greu, va respondre:

—No, no podem marxar... Per a nosaltres el 

perill ha passat, però per a algú altre, en can-

vi, TOT JUST HA COMENÇAT!

NYAM!
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FORA DE PERILL!
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