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Un dia, el seu amic, el Tom, li va dir 
que la Terra estava en perill, 
perquè els recursos naturals 
s’estaven esgotant. 
—De veritat?—va dir el Martí amb 
una veu preocupada.—Això és 
terrible! 
 
De seguida, tot el món va haver de 
marxar de la Terra, buscant un nou 
planeta. Mesos després, els 
humans van trobar un planeta 
anomenat Liran - Liran

Capítol 1:  
La Terra està en perill

Hi havia una vegada, un noi molt 
forçut que es deia Martí. En Martí 
tenía dos mascotes: un gos que es 
deia Puppy i un pingüí que es deia 
Pingu.  



 
 
Un dia, el seu amic, el Tom, li va dir 
que la Terra estava en perill, 
perquè els recursos naturals 
s’estaven esgotant. 
—De veritat?—va dir el Martí amb 
una veu preocupada.—Això és 
terrible! 
 
De seguida, tot el món va haver de 
marxar de la Terra, buscant un nou 
planeta. Mesos després, els 
humans van trobar un planeta 
anomenat Liran - Liran

Capítol 1:  
La Terra està en perill

Hi havia una vegada, un noi molt 
forçut que es deia Martí. En Martí 
tenía dos mascotes: un gos que es 
deia Puppy i un pingüí que es deia 
Pingu.  



Capítol 2:  
Els Neytí: 
 

Quan van arribar a Liran - Liran, van veure 
uns alienígenes alts, blaus, amb els ulls 
negres i amb quatre braços i  dos cames. 
 
—Qui sou vosaltres?!—va exclamar en 
Martí. 
 
—Som els alienígenes Neytí. Un malvat ha 
tancat a la nostra Princesa a la torre Almar, 
que està custodiada per un terrible drac—
va dir el cap dels alienígenes. 
 
En Martí va pensar per un moment. 
—Jo soc en Martí i vinc de la Terra. 
Aquestes són les meves mascotes, el meu 
gos Puppy, i el meu pingüí Pingu.— els va 
dir el Martí. 
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Aleshores, en Martí va tenir una 
idea. Li va dir als Neytí: 
 
—Farem un tracte. Nosaltres 
alliberem a la Princesa de la 
torre Almar, i a canvi ens doneu 
recursos naturals per salvar el 
nostre planeta, la Terra. 
 
Els Neytí van acceptar, i el 
Puppy, el Pingu i el Martí van 
marxar d’expedició per salvar la 
Princesa. Van travessar jungles i 
deserts fins arribar a la torre 
Almar, on el drac tenia 
presonera a la Princesa

Capítol 3:  
El pacte d’en Martí. 
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Capítol 4:  
Rescat de la Princesa. 

El Puppy, el Pingu, en Martí i alguns dels 
Neytí es van haver d'enfrontar contre 
un terrible drac que treia foc pels 
queixals. 
Els Neytí tenien un pla. Ells distreien el 
drac, mentre el Martí i les seves 
mascotes alliberaven la Princesa.  
Per al Martí, el Puppy i el Pingu, va ser 
molt fàcil alliberar la Princesa, perquè 
van posar una trampa perquè el drac 
caigués dintre. 
 
 

Quan el drac va venir, va caure dins la 
trampa. Els Neytí van agafar les claus de 
la gàbia i van treure la Princesa de la 
gàbia, que estava molt contenta de ser 
lliure. 
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Capítol 5: Un final 
feliç. 

Després, la resta dels Neytí, amb l’ajuda dels 
humans, van posar recursos naturals a la nau 
especial per salvar la Terra. 
—Gràcies per salvar el nostre planeta, 
alienígenes Neytí.—va dir en Martí. 
—Igualment, Martí, Puppy, Pingu i terrícoles. Heu 
salvat a la nostra Princesa. —va assenyalar el 
cap dels Neytí. 
 
Tota la gent de la Terra, sobretot el Martí i les 
seves mascotes, van marxar volant del planeta 
amb la nau, molt feliços. Tornarien a la Terra! 
Mentrestant, els Neytí vivien molt feliços a Liran - 
Liran amb la Princesa. 
 
 

FI
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Amb la Terra en perill, tots els 
humans han de marxar del planeta.  

 
El humans troben un planeta 

anomenat Liran - Liran on viuen uns 
alienigenes extranys. 

 
Podran salvar la Terra? O es 

quedaran sense planeta? 
 

" Un llibre espectacular, 
molt interesant " 
(La Vanguardia)
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