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H U M O R I a v e n t ur a

Estret de la Rata Ratada

L’estrany cas del ratolí desafinat
«Amb l’ajuda del meu amic Ratald vaig participar al Festival de la
Cançó... amb un èxit extraràtic! Ara, tothom a Ratalona cantusseja
el meu tema, però els CD no es venen. És un cas com un cabàs...
Un cas perfecte per a Xafarot
Nesquitt. Plegats plantarem
cara a un pèrfid felí que
es passeja per Ratalona
en una misteriosa
autocaravana!».

L’estrany cas del ratolí desafinat

És una illa extravagant amb forma
de tall de formatge, situada a l’oceà
Ràtic Meridional, on la natura és
protegida i els rosegadors hi viuen
feliços... La capital és Ratalona,
on s’esdevenen les meves
aventures; històries que m’han
passat de debò, paraula de Stilton,
de Geronimo Stilton! Són històries
divertides, estrambòtiques,
exagerades, increïbles, però
sobretot són històries per riure...
No em creieu? Bé, doncs proveu
de llegir-ne una!

Geronimo Stilton

Sóc jo! Aquí a Ratalona, a l’Illa dels
Ratolins, els meus llibres són tots
rat-sellers. Però què em dieu? Que no
els coneixeu? Són històries per riure, més
tendres que la mozzarella, més gustoses
que el manxego, amb més sabor que el
cabrales… Són històries per llepar-se’n
els bigotis, paraula de Geronimo Stilton!

Heu estat mai a l’Illa dels Ratolins?

L’estrany cas
del ratolí desafinat

Nascut a Ratalona (Illa dels
Ratolins), Geronimo Stilton és
llicenciat en Ratologia de la
Literatura Ràtica i en Filosofia
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 sensacional reportatge,
El misteri del tresor desaparegut.
Geronimo ha rebut també
el Premi Andersen 2001 com
a personatge de l’any.

L’estrany cas
deL ratoLí desafinat

doR
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Ah, lA músicA
em posA Ales
Al cor!
Era un vespre plujós de gener.
M’estava r e p a p a t a la meva butaca preferida,
davant de la llar de foc, tot rosegant un
bombonet de

xocolata

amb gorgon-

zola i llegint un llibre...
—Em ve de gust sentir bona

música!

—vaig decidir al cap d’una estona.
Però em vaig adonar que, a casa, ni tan sols
fat en préstec el meu

A

hi havia un lector de CD. El meu l’havia aga-

h!

cosí Martin Gala, que
havia marxat per fer
un llarg creuer a les

I lles F elIces .
7
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Ah, lA músicA em

posA Ales Al cor!

Vaig anar a la meva botiga de música preferida, que es troba al centre.
Vaig saludar

Dorremí Fasol , el pro-

pietari. Després vaig començar a fer una ullada als prestatges.
Per fi vaig arribar a la secció de

música

clàssica : Beethoven, Bach, Chopin... i

Mozart, el meu preferit. Oh, quina emoció la
música de Mozart! Només de sentir-la, el meu
cor s’omple d’alegria.

8
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W OLFGANG A MADEUS M OZART
(Salzburg 1756 – Viena 1791)
Compositor austríac. Amb només
sis anys va deixar meravellada la cort
dels Habsburg amb la seva capacitat
de tocar i compondre. Entre les seves
òperes més famoses hi ha La flauta
màgica, Don Giovanni i Les noces de Figaro.

El CD que volia comprar era dalt d’un expositor que hi havia al costat mateix d’un violoncel.
Vaig adonar-me que hi havia un

plàtan

allí a la vora. Qui l’hi havia deixat?

9
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Ah, lA músicA em

posA Ales Al cor!

Vaig allargar la pota per agafar el CD, però
vaig sentir cantussejar...
Moza

r t aquí , Mozar
t allà
taral·larà...

Em vaig girar, però no hi havia ningú. Que e s t r a n y !
Tara

l · l a r à .. .

Vaig mirar al meu voltant. Ningú. Que e s t r a n
la
T a r a l · r à .. .

y!

Vinga mirar a dreta i esquerra, amunt i avall,
ningú, però ningú, ningú, absolutament ningú! Que es tr a n y !

De darrere del violoncel, en va sortir una cua.
Després la pota i un morro de rosegador.
!
—C u c u t ! C u c u t ! C u c u t

Vaig fer un bot enrere:

—Escarritx! Qui hi ha?
Aleshores vaig veure aparèixer un ratolí de
pelatge de color gris de boira, amb els bigotis
plens de brillantina.
10
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Ah, lA músicA em

posA Ales Al cor!

Ell em va picar l’ullet:
—Pst, Stoltinet, t’ha fet gràcia la brometa?
Vaig sospirar resignat. L’havia reconegut.
Era
Ell va xiuxiuejar:
—Geronimet, tinc un problemet. He descobert un munt de CD
pirates i hauria de...

La veritat és que Xafarot Nesquitt em cau la
mar de bé, però tard o d’hora em porta maldes...
caps i casos s tra n

e

y íssi m

Per això, vaig respondre amablement:
—Em sap greu, Xafarot, però no puc ajudar-te.
de feina.

En aquest moment tinc un
Ell va intentar d’aturar-me:

—Geronimet, et volia fer una proposteta...
Però jo ja era ben l l u u u u u
uuu

uu

n
nn
yy
yy
yy!
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Que ArribA el mític
rAtAld rock!
Era veritat que estava

enfeinadíssim .

M’havia tancat al despatx per acabar una
feina

molt important: Taramundi, la meva

redactora en cap, tenia a punt una sèrie de
contractes per

firmar, havia de repassar el

meu nou llibre, controlar-ne la reimpressió,
bé, ja ho veieu, estava molt estressat...

Estava treballant com un condemnat al despatx, quan tot d’una va

sonar el telèfon...

—Sí, aquí Stilton, Geronimo

Stilton!

A l’altra punta de la línia, un misteriós rosegador va esgüellar:
—QueparloambStilton?
—Sí, sóc jo mateix!
13
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