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Nascut a Ratalona (Illa dels 
Ratolins), és llicenciat en Ratologia 
de la Literatura Ràtica i en Filosofia 
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L’Eco del Rosegador, el diari més 
famós de l’Illa dels Ratolins. Ha 
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Stiltònix contra el monStre nyam
Un enorme monstre afamat devora 
els formatgets de bola salvatges del 
planeta Formatget. Els estrafolaris 
extraterrestres formàtgixs no saben 
què fer... Quan Stiltònix arriba al 
planeta per ajudar-los i retornar 
l’harmonia a Formatget, és rebut 
com un heroi de debò!

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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TrencameTeors en acció!

TrencameTeors  
en acció!

Tot va començar un tranquil matí espa-

cial a bord de la Rat Galàxia.

Com sempre, vaig sortir xiulant de 

la meva cabina i em vaig dirigir cap a la sala 

de co mandaments. Tenia moltíssimes ganes 

                          a la meva butaca preferida  

i tastar el brioix de formatge, però tan 

bon punt vaig entrar...

Oh, perdoneu-me, em dic Stiltònix, Ge-

ronimo Stiltònix, i sóc 

el capità de la Rat Galàxia, l’astronau més 

extraràtica de l’univers!

Com us estava dient, tot just vaig entrar a la 

d’enfonsar
_me
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Sala de comandaments em 

va rebre una veuota retronant:

—Vinga, formatges florits!

L’avi Berenguer estava assegut a la meva bu-

taca i des d’allà donava ordres a crits a tota 

la tripulació!

Vin
ga, f

ormatges florits!

TrencameTeors en acciio!

T2_10171148 Stiltonix contra el 010-123.indd   11 15/12/16   9:52



Em vaig apropar tímidament i vaig 

dir:

—Avi, quin plaer veure’t aquí, a què dec la 

teva visita?

—Però de quin plaer parles, nét babau, et sem-

bla que són hores d’arribar?

—P-P-Però... no hi ha res programat per 

a avui! —vaig balbucejar.

—Ets el dropode sempre! Si fos per tu, 

aquesta astronau estaria orbitantsense 

parar al voltant de Vega!

Abans que tingués temps 

de rebatre’l, 

, el robot de bord, 

va anun ciar:

—Almirall Trencameteors, 

tot a punt! Hem trobat les 

co orde
nades per saltar 

a l’hiperespai.

to
t a

 punt!
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Saltar a l’hiPereSPai? Per tots els 

formatgets d’Urà! Quan vaig sentir aquelles 

paraules em van tremolar els bigotis de la 

por!

Aquella operació provoca una acceleració 

ultrafotònica  que sempre 

em regira l’estómac! Així que vaig preguntar:

—Però... avi, per què hem de saltar a l’hi-

perespai?

—Para de fer preguntes i agafa’t 
fort! —va respondre l’avi Berenguer—. 

Als límits de l’univers he descobert un plane-

ta anomenat Formatget on no 

ha arribat mai cap rosegador i he decidit que 

serem nosaltres els primers a explorar-lo!

—Però val la pena anar fins allà? —vaig 

dir—. Si ningú hi ha arribat mai...

Però no vaig tenir temps d’acabar la frase, 

que l’avi va ordenar:

—Motors a tota velocitat!
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L’acceleració va ser molt brusca, 

vaig volar cap enrere i vaig acabar estirat 

amb les potes enlaire! Em vaig colpejar tan 

fort el cap que em vaig desmaiar de cop, 

i em vaig endinsar en un somni ...

aa
aa

aar
g!

ag
af

eu
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rt!

ei!

Ruu uum!

TrencameTeors en acciio!
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Em trobava a les platges del planeta Tro-
picàlix fent una passejada molt romàn-

tica amb Traçuda Trencacors, l’ofi-

ciala tècnica de la Rat Galàxia, i la rosega - 

dora més fascinant de tota la galàxia.

moto
rs a 

tota Velocitat! aj
ud

aaa
a!

He, 
He

, He!
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Ruu uum!

TrencameTeors en acciio!
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Però de sobte vaig sentir que algú m’estirava 

els bigotis. Vaig obrir els ulls i em vaig quedar 

blanc com un formatget de bola astral! 

Davant meu no hi havia Traçuda, sinó el meu 

cosí Martin Gala, que em sacsejava 

molt fort.

—Desperta’t, Geronimo! Hem d’explorar el 

planeta Formatget! És un lloc magnífic, vin-

ga, de pressa, vine amb mi!

Un lloc magnífic? 
anar amb ell? 

Però Per qUè?
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TrencameTeors en acciio!
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