
TRAPELLASAURES 
A LA CÀRREGA!

A la costa oriental de la pre-
històrica Illa dels Ratolins 
hi ha coves i els habitatges
rudimentaris de Pedròpolis, 
un poblat primitiu habitat pels 
primers Rosegadors Sàpiens. 
Aquí també viu l’avantpassat 
de Geronimo Stilton: Geronimo 
Stiltonut, juntament amb 
la seva família i els seus amics.

Per descobrir totes les aventures 
de Geronimo i dels seus amics, 
visiteu el lloc web: 
www.geronimostilton.cat

Benjamí salva un petit dinosaure de 
les aigües del riu Rapidut. Llàstima que 
el cadell és un trapellasaure i té una 
habilitat increïble per fi car-se en 
problemes! Geronimo haurà de «tornar» 
el menut al seu ramat abans que els 
desastres de Cicló portin els prehisto-rats... 
a l’extinció!
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 Geronimo Stilton

Nascut a Ratalona (Illa dels 
Ratolins), Geronimo Stilton és 
llicenciat en Ratologia de la 
Literatura Ràtica i en Filosofi a 
Rosegairística Comparada.
Des de fa vint anys dirigeix 
L’Eco del Rosegador, el diari 
amb més difusió de Ratalona.
Ha estat guardonat amb el 
Premi Ratitzer per un sensa-
cional reportatge, El misteri 
del tresor desaparegut.
Els seus llibres, traduïts a 
35 llengües, han venut més 
de dos milions d’exemplars 
a Catalunya i 45 milions 
més arreu del món!
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AL POBLAT PREHISTORIC DE PEDROPOLIS 
VIU GERONIMO STILTONUT, UN ROSEGADOR 
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Ah! L’inici de l’estiu, quin moment més ex-

traràtic! Arbres en fl or, el sol resplendent, la 

brisa que acarona els bigotis... quina PAU!
Imagineu-vos que fi ns i tot jo, Geronimo Stil-

tonut, el periodista més V A L E N T  de la 

prehistòria (ehem, més o menys!), el cronista 

més i nfat igable  de tot Pedròpolis 

(ehem, gairebé!), el director més FAMÓS 

de L’Eco de la Pedra (ehem, de fet perquè sóc 

l’únic!), vaig decidir agafar-me uns dies de 

vacances. Sí, ho heu entès bé: he dit va-
cances!
De fet, havia decidit llogar un palafit 

a la vora del riu Rapidut, per relaxar-me en 

AUUUUU!
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AUUUUU!AUUUUU!

companyia de la meva germana Tea i el meu 

nebodet Benjamí.

Lectures, tasses  de ratir (la 

nos  tra beguda preferida), dormides megalíti-

ques; res no podia destorbar aquell clima de 

somn...

Un pilotasaure em va anar a petar als morros.

El pilotasaure s un r ptil cuirassat, que 
nom s es coneix a l’Illa dels Ratolins...
De car cter juganer, quan t  ganes de fer 
broma es replega en si mateix formant una 
bola. s m s aviat mandr s i no li agrada 
allunyar-se gaire de casa seva, aix  que s 
l’ nica pilota prehist rica que torna 
volunt riament a les mans del qui la tira...

ptil cuirassat, que 

 ganes de fer 
broma es replega en si mateix formant una 

AUUUUUUU! 
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AUUUUU!

—Ei, cosinet! Aparta’t del camp de PILO-
TABOMBA!
Ah, és clar... m’havia oblidat de dir-vos que 

el meu cosí Martin Gala també era amb no s-

altres; quan es tracta de fer VACANCES, és 

el primer que s’hi apunta!

—Us heu de posar a J U G A R  justament 

aquí?! —vaig cridar, mentre em fregava el 

cap.

—I on vols que juguem? —va contestar, pre-

parant-se per a un altre llançament—. Apa! 

Deixa de fer el manta, cosí mandrós! O al fi -

nal de les vacances encara estaràs més NYI-
CRIS que abans! Mira’m, mira quin cos, quins 

abdominals, quins músculs!

—
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—

MEVA!
AUUUU!!!
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AUUUUU!

I es va exhibir fent tot de contorsions ridícu-

les, fent PIRUETES sobre la cua i mo-

vent la panxota amb la gràcia d’un hipopota-

mosaure.

Em vaig aixecar per anar-me’n, però un xis-

cle paleozoic va fer que em sobresaltés.

Naturalment, era de nou Mar-

tin Gala, que es 

 sobre el meu 

cap agafat a una liana 

gruixuda. Em va pas-

sar molt a la vora i 

després va deixar 

anar la liana per 

llançar-se 
en bomba a les netes 

aigües del riu Rapidut.

Em vaig aixecar per anar-me’n, però un xis-

cle paleozoic va fer que em sobresaltés.

Naturalment, era de nou Mar-

tin Gala, que es 

 sobre el meu 

cap agafat a una liana 

gruixuda. Em va pas-

sar molt a la vora i 

després va deixar 

anar la liana per 

llançar-se
en bomba a les netes 

aigües del riu Rapidut.

IEEEEEEEEE!!

COMPTE!

TXOOOOOOF!

IEEEEEEEEE!

I EEEEEEEEE!
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AUUUUU!AUUUUU!

Una onada de mida megalítica em va XOPAR 

fi ns a la punta dels bigotis.

—Quin estil, eh? —va presumir, mentre sor-

tia de l’aigua i m’omplia d’ESQUITXOS—. 

Sóc un capbussador expert o no?

GRRRR!
Xop i empipat, vaig decidir en-

dinsar-me al bosc... lluny de la 

confusi , de les rui-

xades i, sobretot, de les 

 del bestiota de 

Martin Gala!

TXOOOOOOF!

GRRR...
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Em vaig endinsar al  que voltava 

el riu Rapidut, fins que vaig trobar un indret 

que em convenia.

Un mantell d’AGULLES DE PI cobria 

el terreny, la vegetació ufanosa refrescava la 

clariana, i sobretot... no hi havia cap cap-

bussador molest a la vora! Aaaaaah, quina 

MERAVELLA!
Em vaig arraulir a l’ombra d’una palmera 

prehistòrica, a punt per fer una bona becai-

na, quan de sobte una ombra gegant 

es va projectar sobre el terreny que tenia al 

davant.

GLUP! Què era allò?!

PER MIL OSSETS 
PELATS!
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Un bron-

tosaure? Un 

megalosaure? 

O potser un

terrible T-... T-... T-... 

(perdoneu, però només de pensar-hi em tre-

molen els bigotis de POR) T-Rex?!

Tremolant com un mató prehistòric, vaig obrir 

un ull...

No era un dinosaure, sinó un 

NUVOLOT que havia 

enfosquit el sol!

I al cap d’un moment, CLIP-

CLOP! CLIP-CLOP! Va co-

mençar a     ploure...

I jo em pregunto: és possible  

que cada vegada que me’n 

vaig de VACANCES es 

pro dueixi un 

aiguat?!

UF!
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PER MIL OSSETS PELATS!

Bé, més que un aiguat, allò era un diluvi!

I jo que acabava d’EIXUGAR-ME  després 

de les capbussades de Martin Gala, ara estava 

ben xop de nou, com una esponja paleozoica. 

Vaig voler tornar al palafi t, però, sota la plu-

ja, la sorra s’havia convertit en un fastigós 

.

Un pas i FLOP! , em fi cava al fang fi ns a 

mitja pota.

CLIP
CLIPCLIP CLIPCLOP CLOP

CLOP
CLOP

GLUP!

XOF!
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