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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!

LA MÀGICA NIT
DE LES ESTRELLES

DANSAIRES 

9 7 8 8 4 9 1 3 7 0 1 7 8

10162756

LA MÀGICA NIT DE LES ESTRELLES DANSAIRES
Al cosmos hi ha un petit planeta habitat 
pels èl�xs, uns extraterrestres que cada 
any, durant la Nit de les Estrelles Dansaires, 
reparteixen regals a tots els habitants de 
la galàxia. Aquest any, però, hi ha una 
emergència: els èl�xs han desaparegut! 
Els cosmo-rats ho hauran d’investigar...

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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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!
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Tot va començar durant una tranquil·la ma-

tinada estel·lar. Sí, ho heu entès bé: he dit 

exactament MATINADA! Tot i que habi-

tualment sóc un paio, vull dir un ratolí, DOR-
MILEGA, aquell dia em vaig llevar molt d’ho-

ra i em vaig asseure 

de seguida a l’escrip-

tori, sense treure’m 

ni tan sols el pijama: 

havia d’acabar de pre-

parar  
 el meu discurs 

oficial!

ARRIBA TARD, ARRIBA TAARD, 
ARRIBA TAAARD!

ARRIBA TARD,
ARRIBA TAARD,

ARRIBA TAAARD!
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No era una feina f ‘acil, després de qua-

ranta-cinc minuts astrals en què havia RE-
FLEXIONAT, havia ROSEGAT el 

boli làser i m’havia cruspit un pa-

quet de xocolatines de formatge marcià, no-

més havia aconseguit escr ure mitja 

línia!

Però, perdoneu-me, encara no m’he presen-

tat: em dic Stiltònix, Geronimo Stil-
tònix , i sóc el capità de la mítica Rat 

Galàxia, l’astronau més extraràtica de tot l’u-

nivers (tot i que el meu somni de veritat és 

ser escriptor!).

Bé, doncs, com deia, aquell dia m’havia lle-

vat molt més d’hora del que és habitual per 

acabar el discurs. Així, quan MAJORDÒ MIX, 

el meu robot personal, va entrar com cada 

matí a la cabina per despertar-me, es va que-

dar ben sorprès:

—Llevi’s, llevi’s, llevi’s... Però com, el 

ARRIBA TARD, ARRIBA TAARD, ARRIBA TAAARD!
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capità Stiltònix ja s’ha llevat? —va pregun-

tar amb la seva veu metàl·lica.

—Ehem, sí: estic treballant en el discurs oficial 

de la festa de la Nit de les Estrelles Dansaires!
Cooom? No sabeu què és la Nit de les Estre-

lles Dansaires?!?

Per mil planetes petits!
És l’esdeveniment que tothom espera amb 

emoció! Heu de saber que cada any, en aques-

ta època, hi ha una nit meravellosa en què 

les estrelles sembla que ballin en el COS-
MOS, dibuixant solcs de tots colors!

Aquesta mateixa nit, els èlfixs, els habi-

tants del planeta , donen 

a tots els habitants del cosmos els seus re-

gals, que han preparat amb cura al llarg de 

l’any. És una nit plena de joia, amistat i ale-

gria, en què a nosaltres, els cosmo-rats, 

també ens agrada donar pe tits obsequis als 

nostres amics.

ARRIBA TARD, ARRIBA TAARD, ARRIBA TAAARD!
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Segons l’Enciclopèdia Galàctica

Segons l’Enciclopèdia Galàctica

LA NIT DE LES ESTRELLES DANSAIRES 

Durant tot l’any galàctic, els èlfixs treballen per 

preparar els regals per a tots els habitants del 

cosmos. Després, durant la Nit de les Estrelles 

Dansaires, sobrevolen les galàxies amb una nau 

decorada amb campanetes i reparteixen els regals.

ELS ÈLFIXS

Planeta de procedència: 

Reflèctix. Un planeta amb 

forma de paquet de regal. 
Especialitat: Fabricar regals.

Dita: Un regal agraït és un 

somriure garantit!
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En resum, la Nit de les Estrelles Dansaires és 

la festa més estimada en tots els SISTEMES 
ESTEL.LARS, o més ben dit, en totes les 

GALAXIES, bé, vaja... en tot l’UNIVERS!
Així doncs, havia de preparar un discurs molt 

especial per a aquella fantàstica festa!

Major dòmix, però, no em va escoltar:

—Capità Stiltònix, renti’s! Renti’s! 
Renti’s!
Resignat, vaig entrar al BRILLARÀTIX, 

l’aparell fabulós per rentar rato-
lins espacials!
Quan en vaig sortir, vaig exclamar:

—Saps què et dic, Majordòmix? Una fantàs-

tica dutxa amb un bany d’escuma perfumada 

de formatge lunar  era justament 

el que necessitava per inspirar-me! Ara ja es-

tic preparat per enllestir el meu discurs... 

AAAAAAAAAAAAH!
Fora del Brillaràtix havia caigut una pastilla X

ARRIBA TARD, ARRIBA TAARD, ARRIBA TAAARD!
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de sabó LLEFISCOSA i lliscosa... Vaig tre-

pitjar-la amb la pota i vaig relliscar per tota 

la cabina, fent eslàlom entre els mobles, com 

si fos una nau espacial que esquiva un grup 

d’asteroides.

PER MIL FORMATGETS DE BOLA LUNARS! 
Estava a punt d’estavellar-me contra la porta 

de la cabina, però la mà mecànica de Major-

dòmix em va aixecar enlaire.

—No és el moment de patinar, capità. Ves-
teixi’s! Vesteixi’s! Vesteixi’s!

AJUUUUUUUDAAAAAAAAA!

X AAA

P
A

!

ARRIBA TARD, ARRIBA TAARD, ARRIBA TAAARD!
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I llavors em vaig precipitar al guarda-roba 

i en vaig sortir vestit com un figurí.

—Capità Stiltònix, corri, que arriba tard! —va 

EXCLAMAR Majordòmix—. L’estan esperant 

tots al restaurant COSMONYAM per a l’as-

saig de la festa!

Encara una mica ATABALAT, vaig sortir 

corrent de la cabina i vaig saltar dins un taxi 

galàctic, que va sortir a tota velocitat cap al 

restaurant de l’astronau.

ARRIBA TARD, ARRIBA TAARD, ARRIBA TAAARD!
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