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GERONIMO STILTON
Nascut a Ratalona (Illa dels 
Ratolins), és llicenciat en Ratologia 
de la Literatura Ràtica i en Filoso�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!
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EL MISTERI DEL PLANETA SUBMERGIT
El capità Stiltònix troba per casualitat un 
misteriós mapa del tresor... Seguint-lo, 
els cosmo-rats arriben a l’estrany planeta 
submarí Aquàrix, on s’enfrontaran a 
boscos d’algues carnívores, bancs de 
pirànyexs ferotges i, �ns i tot, a una colla 
de... cosmogats pirates!

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

A l’espai 
in�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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EL MISTERI DEL
PLANETA SUBMERGIT

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 �ns i tot una 
biosfera que recrea diversos 
ambients naturals!



EL MISTERI DEL 
PLANETA SUBMERGIT
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AIRES 
DE VACANCES

Tot va començar un matí que m’havia llevat 

d’ho ra i que em sentia en forma EXTRARA-
TICA!  No estava content d’haver-me aixecat 

abans que els altres dies: a mi, al atí, m’a-

grada dormir i, si no fos pels meus deures 
QUINA DORMIDA!
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cosmoplatja

com a capità, estaria sota els llençols 

fi ns al migdia!

Oh, perdoneu, m’he despistat... sempre m’o-

bli do de presentar-me: em dic Stiltònix, Ge- 
ronimo Stiltònix, i sóc el capi-

tà de la Rat Galàxia, l’astronau més extraràtica 

de l’univers (tot i que el meu somni és ser 

escriptor!).

Aquell matí, com us deia, havia demanat a 

Majordòmix, el meu ROBOT PERSONAL, 

que em despertés d’hora per gaudir fi nalment 

d’un dia de vacances, que tenia previst de 

passar-lo a la  de la Rat 

Galàxia.

Perquè un capità també té dret a descansar 

una mica, no trobeu?

Vaig posar-me el meu   
   , en comptes 

de l’uniforme de capità, i vaig revisar la meva 

bossa...
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AIRES DE VACANCES

llençols
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«Xancletes massatjadores... aquí les 

tenim!  refrescant... 

la porto! Tovallola autoeixugado-

ra... la tinc! Ulleres per a ultravisió 

subaquàtica ... hi 

és! Para-sol fl otant... aquí el tenim! 

Ulleres de sol digitals... Mmm, no les 

trobo, on han anat a parar? AH, SÍ, 
QUE DESPISTAT, LES PORTO 
AL CAP! Ho he 

agafat tot».

—La platja m’es-

pe ra! —vaig excla-

mar.

Llavors vaig obrir 

la porta de la meva 

cabina i... PAM!  El meu morro 

es va estavellar contra el meu cosí 

Martin Gala, que va dir:

XANCLETES
MASSATJADORES

GORRA

REFRESCANT

TOVALLOLA 
AUTOEIXUGADORA

ULLERES PER A 
ULTRAVISIÓ 
SUBAQUÀTICA

PARA-SOL FLOTANT
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—Ei, cosí! Què fas llevat tan d’hora?

—Ehem, ehem... R-res d’especial... —vaig bal-

bucejar.

—Ah, sí? —va desconfi ar Martin Gala—. I 

com és que vas  així?

—Bé..., jo... jo, bé, estava...

El meu cosí va agafar les xancletes que 

sobresortien de la meva bossa i va exclamar:

—No deus voler anar a la platja sense dir res 

a , oi?!

O
N 

VA
S?

EHEM...

AIRES DE VACANCES
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Per mil formatgets de bola lunars, m’havia 

descobert! I ara, què? Jo m’estimo molt el 

meu cosí, no em mal interpreteu, però tenia 

tantes ganes de relaxar-me a la vora del mar i 

concentrar-me en el nou llibre 

que vull escriure... 

Martin Gala, en canvi, segur que m’obligaria 

a fer jocs de platja, l’un rere l’altre... UN 
CANSAMENT GALÀCTIC! 
Finalment, vaig admetre:

—Ehem... sí...

Martin Gala em va mirar seriós i va decidir:

—Cosí, no puc permetre que vagis a AVOR-
RIR-TE a la cosmoplatja tot sol! Saps què et 

dic? Vaig corrents a preparar-me i... vinc 

amb tu!
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TOTS A LA PLATJA!

BEN!

TIET!

Al cap i a la fi , Martin Gala tenia raó: era més 

divertit anar a la platja acompanyat!

Així que vaig avi-
sar també el meu ne-

bot Benjamí, la seva amiga 

Pandora i la meva ger-
mana Tea. 

Quan els vam passar a bus-

car, ja estaven tots a punt.

—  Mol-

tes gràcies per portar-nos 

a la platja! —va exclamar 

Ben, saltant-me al coll. 

15
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—Molt bé, ja hi som tots! —vaig dir—. Si us 

sembl...

De cop i volta, una veuota ho va fer tre-
molar  tot: 

—Mira que n’ets, de babau, nét meu! Volies 

anar a la platja sense mi?

Era el meu avi Berenguer Trencameteors, 

l’almirall de la Rat Galàxia!

—Hola, avi... però, ehem... no sabia que t’agra-

dava la platja...

—Perquè ets un  Tothom sap que a la 

meva edat l’aire del mar 

va molt bé!

I així, aixafats com un for-

matge dins un biquini al 

taxi Galàctic, ens vam 

dirigir per fi  a la platja de 

la Rat Galàxia!
Ai sí, estimats amics, heu 

de saber que a la part inte-

  BABAU!
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TOTS A LA PLATJA!
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sorra daurada

rior de la nostra astronau hi ha una BIOS-
FERA , que recrea dins seu diversos ambients 

naturals: hi ha muntanyes altíssimes, selves 

pluvials, llacs... i, òbviament, una extensió de 

 envoltada 

d’ar bres tropicals, que s’obre a un mar blau 

cris tal·lí!

—Quina meravella!  —va excla-

mar Tea, quan vam ser davant d’aquell paisat-

ge—. Ger, aquest cop has tingut una molt bona 

idea!

—Sí, molt bona idea, capità! —va dir una 

veu darrere meu.

Em vaig girar i vaig veure Traçuda Trenca-
cors, la nostra tècnica de bord, a més de ser 

la rosegadora més fascinant, més que fasci-

nant, fascinantíssima de TOTES LES 
GALAXIES.!
—Espero no molestar, Tea m’ha dit que anàveu 

a la platja, i jo...
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QUE BONIC!
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LA BIOSFERA

Com tothom sap, és una àrea d’una nau 

espacial on hi ha diversos ambients 

naturals com ara una platja, muntanyes, 

un desert i un llac. Un lloc ideal 

per a unes bones vacances!

Segons l’Enciclopèdia Galàctica

TEVA
!
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Vaig intentar recuperar-me de l’emocio 

i vaig respondre:

—No, no, no, no, no ens molestes gens ni mica, 

al contrari, és un plaer que...

En aquell moment, em va interrompre Mar-

tin Gala, que es va materialitzar enmig 

de nosaltres amb banyador, ulleres i aletes.

—πrou de tanta xerrameca! tots 

a l’aigua! —va cridar, agafant-me per una 

pota i arrossegant-me cap a l’aigua enmig de 

les rialles de Traçuda.

HE, HE, HE!

TOTS A LA PLATJA!
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