
© 2018 Disney Enterprises, Inc. 
Tots els drets reservats www.disney.es

En Ralph i 
la Vanèllope surten 

dels recreatius i s’endinsen 
a l’inexplorat món 

d’Internet! Els dos amics 
s’ho jugaran tot viatjant 

per la xarxa a la recerca 
d’una peça de substitució 

que salvi Sugar Rush, el 
videojoc de la Vanèllope, 

que està a punt de ser des-
ballestat. En aquest univers 

nou i perillós, hauran  
de demanar ajut a tot  

tipus d’individus com  
ara motors de recerca, 

anuncis pop-up, 
algoritmes i virus. 
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 No hi havia enlloc del món millors amics que en Ralph el Destructor  
i la Vanèllope. Es passaven tot el sant dia junts! En Ralph feia de dolent  
en el videojoc Arregla-ho Fèlix Júnior i la Vanèllope era la millor pilot de 
carreres a Sugar Rush. 
 Cada dia, quan el centre comercial Litwak Recreatius Familiars 
tancava, es trobaven a l’Estació Central de Jocs, la terminal on es 
connectaven totes les màquines recreatives. Hi passaven l’estona, s’hi 
divertien jugant, s’hi explicaven acudits dolents i hi prenien refrescos. 
Cada nit s’allargava tant que acabaven contemplant com sortia el sol.  
Les seves vides eren pràcticament perfectes…
 …fins que un bon dia els va arribar una alerta sobre una nova connexió.

EN RALPH DESTRUEIX INTERNET
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 Aquesta nova connexió s’anomenava wifi, i els permetia entrar  
a Internet.
 —Internet és quelcom que cal prendre’s seriosament, és una cosa 
nova i diferent —els va dir el Controlador de Tensió—. Li hauríem de tenir 
por. Així que toqueu el dos!
 La Vanèllope estava molt decebuda per no poder entrar a Internet. 
 –Seria fantàstic tenir un nou joc de carreres —va dir a en Ralph.
 A ella li agradava molt Sugar Rush, però ja no li suposava cap repte. 
Això va donar una idea a en Ralph.

EN RALPH DESTRUEIX INTERNET
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 En Ralph va entrar a Sugar Rush i va  
crear un circuit nou per a la seva amiga.
 —Li encantarà! —va dir-se.
 I així va ser. Tanmateix, la Swati, la jugadora 
que tenia el comandament, es va pensar que 
la Vanèllope havia sortit de la pista i va fer  
un cop de volant tan fort que es va quedar 
amb el controlador a les mans!
 A dins del joc, la Vanèllope va perdre  
el control del cotxe i va xocar.

—Vaja! Ho sento molt. Estàs bé?

—Quina passada! Ha estat superdivertit! Aquest 
circuit és genial! Gràcies, gràcies, moltes gràcies!
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 El senyor Litwak va mirar de tornar 
a posar el volant al seu lloc, però es 
va trencar en dues meitats. I no era 
possible encarregar-ne cap de nou.
 —La companyia que va crear Sugar 
Rush va fer fallida fa uns quants anys  
—va explicar.
 La Swati va fer unes cerques per 
Internet amb el seu telèfon mòbil. 

EN RALPH DESTRUEIX INTERNET
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—Costa més que tot el que recapta el joc en un any.  
Em sap greu, però potser ha arribat l’hora de portar 
Sugar Rush a la deixalleria.

—Miri, senyor Litwak, n’he trobat un. Hi ha un 
volant a eBay.
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