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DeSafiament eStel·lar De biGotiS
Hologràmix, l’ordinador de bord de la 
Rat Galàxia, no funciona! Per arreglar-lo, 
els cosmo-rats viatgen al planeta Tallerax, 
on viuen els millors inventors de l’univers. 
Però un cop allà, es troben els cosmogats 
pirates, que volen posar les urpes sobre 
el valuós ordinador de bord...

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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ARRIBO  
SUPERMEGATARD!

Tot va començar un matí estel·lar tranquil  
a la Rat Galàxia, l’astronau 
més extraràtica de l’univers. Estava dormint 
i tenia un somni molt bonic: el meu llibre, El 
gran llibre de les aventures espacials dels 
cosmo-rats, havia estat premiat en el concurs 
de literatura galàctica! 
Des de l’escenari del lliurament de premis, 
observava el públic: extraterrestres provinents 
de tots els racons de l’univers aplaudien i mo-
 vien les antenes...
Per mil matons de Plutó, em tremolaven els
                         de l’emoció!
bigotisbigotis
bigotis bigotis
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El president del jurat es va apropar per lliu-
rar-me la copa. Vaig allargar la pota i...

El despertador em va fer obrir els ulls. Da-
vant meu ja no hi havia el president del ju-
rat, sinó MAJORDÒMIX, el meu robot per-
sonal, que va anunciar:

Dring-dring-driiiiiing!
Dring-dring-driiiiiiing!

Dring-dring-driiiiiing!
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—Bon dia, capità! Són les 10.27, hora in-
tergalàctica. És l’hora de llevar-se!
—No et podies haver esperat cinc minuts? 
—vaig xiuxiuejar—. Tenia un somni... per 
mil formatges de bola lunars! 
Ja són les 10.27?!
—Exactament són les 10.28. És l’hora de...

Arribo supermegAtArd!
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—De llevar-se! Ho sé, però jo t’havia 
demanat que em despertessis a les 8.00!
—Hologràmix m’ha ordenat repro-
gra mar el despertador... —em va ex-
plicar Majordòmix.
Em vaig sobresaltar: una ordre d’Hologrà-
mix?! Però des de quan el nostre ordinador 
de bord donava ordres?! Si no m’equivoco, 
era jo el...
Ups, que despistat! Encara no m’he presen-
tat! Em dic Stiltònix, Geronimo 

Stiltònix, i sóc el capità de la Rat 
Galàxia, l’astronau més extraratica de tot 
l’univers!
I aquell matí feia tard, feia megatard, vaja... 
que arribava 
—Majordòmix, prepara’m l’esmorzar ràpi-
dament, vull dir, rapidíssimament! —vaig 
ordenar-li.
Llavors vaig anar a vestir-me a corre-cuita...

Arribo supermegAtArd!
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ON ÉS LA MEVA ROBA?

ON ÉS LA 
MEVA ROBA?

—Ehem, perdona, com m'has   dit
?

El meu  em va saludar:
—Bon dia, Martin Gala!
Per mil planetes petits, ho havia sentit bé?!

—Martin Gala Stiltònix!
—Però jo no sóc Martin Gala! Martin Gala 
és el meu cosí! —vaig exclamar, confós.
El guarda-roba va esclafir a riure:
—Vostè sempre té ganes de fer broma...
—Però si jo sóc el capità... Em dic Ger...
Però abans d’acabar la frase, l’armari em va 
donar un UNIFORME ESPACIAL i em va dir:

14
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—Pot parar de fer broma?! Aquí té el seu 
uniforme: vesteixi’s!
Estrany, molt estrany, o més ben dit..., estra-
nyíssim!
Però arribava , 
així que no vaig perdre més temps discutint.
Vaig ficar una pota als pantalons de l’unifor-
me espacial i un braç a la màniga, però lla-
vors em vaig adonar que era... llarguíssima!

—Ehem, perdona, com m'has   dit
?

on es lA mevA robA?

JO NO
 SÓC MARTIN GALA!

AGA
FI L'U

NIFORME, MARTIN GALA!
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Per tots els anells de , aquella era 
la roba del meu cosí Martin Gala!
—Ehem... aquest vestit no és meu. On és el 
meu uniforme de capità? —vaig pregun-
tar al guarda-roba.
—Li agradaria ser el capità, oi?! —va respon-
dre en to avorrit.

Llavors el guarda-roba va esclafir a riure i va 
exclamar:
—Ha, ha, ha! Vostè, Martin Gala, sempre 
està de bon humor! Però ara ja n’hi ha prou. 
Vesteixi’s!
Just en aquell moment Majordòmix em va dir:
—A taula té l’esmorzar a punt, capità!
—Per fi una bona notícia! —vaig exclamar. Pe-
  rò de seguida vaig notar una olor estranya.—  
I això què carai és? —vaig preguntar, reme-
nant amb la cullera aquell li'quid verdós tan 
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on es lA mevA robA?

  
—Però

 si jo sóc el capità

!
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estrany que hi havia a la 
meva tassa. 
—El seu oli de motor, 
capità!
Vaig fer uns ulls 

com unes ta-

ronges:
—Oli de motor?! Però 
si jo... al matí bec una 
tassa de llet!

—Tu també tens ganes de fer broma? —vaig 
dir, desesperat.

MAJORDÒMIX, tranquil, va respondre:
—El menú que he rebut avui d’Hologràmix 
per a vostè és aquest: oli de motor.

—Avui no, 

CAPiTÀ!
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on es lA mevA robA?

!

OLI DE MOTOR?
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Em vaig tornar a sobresaltar: des de quan 
Hologràmix triava el meu esmorzar?!
Majordòmix va estossegar i va afegir:
—Ara, perdoni’m, però me n’he d’anar.
I abans que pogués dir res, el meu ROBOT 
PERSONAL es va girar i va sortir de la 
cabina.

on es lA mevA robA?

EH...
 PERÒ...ME N’

HE D’ANAR!
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