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 OBSERVACIONES:

Mossegasaures  
al Mar.. . un tresor  

per salvar!

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

Un misteriós rosegador naufraga  
a l’Illa dels Ratolins: es diu Pirat-Ruc 
i és un pirata prehistòric que segueix 
la pista d’un valuós tresor. Per a Geronimo  
Stiltonut serà el principi d’una aventura  
extraràtica a la recerca del Tresor  
Perdut dels Prehisto-rats Pirates…

Mossegasaures al Mar.. .  
un tresor per salvar!

Geronimo Stilton

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 
més famós de l’Illa dels Ratolins.
Ha rebut molts premis, entre 
els quals el Premi Ratitzer pel 
reportatge El misteri del tresor 
desaparegut. Els seus llibres, 
traduïts a 42 llengües, han venut 
més de dos milions d’exemplars 
a Catalunya i 85 milions 
més arreu del món!
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AL POBLAT PREHISTORIC DE PEDROPOLIS 
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MOSSEGASAURES 
AL MAR... UN TRESOR 

PER SALVAR!
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AIXECA’T
DEL LLIT, NOI!

Era ben d’hora al matí, però 

molt i molt d’hora, i jo estava 

roncant, roncant, roncant sota 

la fl assada de mamut a la meva 

habitació, a Pedrò- 
 po  lis, quan, de cop 

i volta...

Oh, perdoneu, en ca-

ra no m’he presen-

tat: em dic Stil to nut, 

G E   R O N I  M O 
STILTONUT, i 

sóc el director de 

L’Eco de la Pedra, 
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AIXECA’T DEL LLIT, NOI!

el diari més famós de la prehistòria (ehem, la 

veritat és que és l’únic!).

Us deia, doncs, que estava roncant com un 

senglar prehistòric, quan de sobte vaig sentir:

Em vaig espantar i em vaig 

despertar de cop: era el so 

del meu prehistogall, que 

cada matí em desperta 

xisclant el seu «quiquiri-

quic» a l’orella!

Llavors em vaig estirar 

de manera mandrosa 

(ehem, sóc un rosegador una mica manta, tot 

s’ha de dir, i vosaltres?), i vaig sentir un soroll 

molt fort:

—Desperta’t, nét babau! Et sembla 

que són hores d’estar roncant?

—Eeeh??? Però, què passa? —vaig xisclar.

— Quiquiriquic—Quiquiriquic — Quiquiriquic
—Quiquiriquic —Quiquiriquic!!!

—Quiquiriquic!!!

PREHISTOGALL DESPERTADORindispensable per desper-tar-se en el moment oportú!
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AIXECA’T DEL LLIT, NOI!

DESPE
RTA’T!

EEEH?!

La veu va continuar cridant:
—HOP, HOP, HOP! El sol ja està ben 

amunt, els pterodàctils voleien pel bosc, tot-

hom al poblat està a la feina... i tu continues 

aquí  sota la fl assada com un 

mamut refredat!!! Però, mira quina panxa 

plena de greix, quins músculs més es-
quifits, quina cintura d’elefant prehis-

tòric! Noi, has de fer una mica d’esport!
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AIXECA’T DEL LLIT, NOI!

Però, però... En feia un gra massa. Fins i tot per 

a un paio, o més ben dit un rosegador, tan pa-

cient com jo!

Però, així que vaig obrir els ULLS, ho vaig 

entendre tot.

Només podia ser ella, la inimitable àvia 
Rosa, tan valenta i decidida que podia fer 

empal·lidir un T-Rex ferotge!

—Però, àvia! —vaig intentar justifi car-me—. 

Jo també tinc dret a descansar! 
—Com que has de descansar? Si no vingués 

jo de tant en tant a despertar-te, estaries més 

enfavat que un mandrosaure de 

vacances, noi! Salta del llit i segueix-nos!

Em vaig gratar el cap.

—Daixò... segueix-nos? Jo no vaig enlloc!

Llavors vaig sentir altres veus...

—Bon dia, tiet Ger!
—Apa, germanet, desperta’t, que és hora de 

marxar! Som-hi!!!

DESPE
RTA’T!
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AIXECA’T DEL LLIT, NOI!

Em vaig adonar que amb l’àvia també hi ha-

via el meu  nebot Benjamí 

i la meva germana Tea.

Era impossible dir que no a tota la família!

Per mil pedres espedregades, sense ni tan sols 

tenir temps per esmorzar, em van em-

pènyer fora de la cova. Molt bé, però, per anar 

on??? Encara no ho havia entès!

—Mou-te, Geronimo! Hem d’anar al port! —va 

exclamar la meva germana Tea.

FIUUUUUUUUUUU!

PERÒ...

VA, M
OU-TE!

Al carrer vaig 

notar de segui-

da la bafarada 

del Bu- 
fa rut,

 el vent càlid i 

impetuós que 

indica l’ini ci 

de l’estiu a 

Pedrò polis.
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AIXECA’T DEL LLIT, NOI!

—Es pot saber per què anem tots al port? 

—vaig preguntar, desesperat.

—Anem a veure el nou invent de TUFTUF! 
—va contestar Benjamí.

—Sí, el seu nou invent es diu 

 —va afegir la meva germana 

Tea.

Taula... Saltaonada? Mmm, aquell nom no 

prometia res de bo... Més aviat, anunciava 

molts i molts problemes!!!

FIUUUUUUUUUUU!
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ARGGGGGG!

Al port hi havia una multitud de rosega-

dors que esperaven Tuf Tuf i el seu invent.

Les onades que havia aixecat el Bufarut, el 

vent càlid de Pedròpolis, anaven a petar al moll 

fent uns esquitxos espectaculars...

El meu cosí Martin Gala havia muntat dues 

tribunes al moll davant de la TAVERNA DE 
LA DENT CORCADA , de manera que els 

pedropolesos podien assistir a l’espectacle 

mentre feien un mos de deliciosos aperitius!

Així que vam seure, Tuf Tuf es va presentar 

davant de la tribuna amb un posat solemne i 

va  cridar  amb totes les seves 

forces...
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MAT

GET
S!

MATÓ...

TAVERNA DE LA 
DENT CORCADA

Ratània Struttla cuinera de la taverna el propietari de la tavernaMartin Gala

ESPLAIXXESPLAIXX

T2_10119265 Un tresor per salvar 010-123.indd   17 03/12/14   19:48



ARGGGGGG!

—Il·lustres conciutadans pedropolesos! Una 

vegada més, us vull presentar un invent 

genial, que m’ha costat durant dies i nits 

(quin estrès!) esforços molt feixucs, estudis 

molt acurats, càlculs molt exactes, etcètera, 

etcètera, etcètera!

Vaig dir, a cau d’orella, a la meva germana:

—Com sempre, TUF TUF és molt avorrit!

Mentrestant, Tuf Tuf ens estava mostrant una 

 de fusta que (tan-

mateix) semblava no 

tenir res (però res 

de res) d’especial 

(bah!).

—Només heu de 

fer UN BOT 
per enfi lar-vos-hi 

—va explicar Tuf 

Tuf—, i aquesta 

I GENIAL INVENT!EL MEU NOU 

TUF TUF
l’inventor del poblat

—OOOOOHHHHHHH!
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ARGGGGGG!

taula us permetrà cavalcar les onades com si 

fóssiu àgils DOFINOSAURES!
Es va sentir un murmuri d’admiració entre la 

multitud.

Llavors Tuf Tuf va continuar:

—I ara necessito un rosegador molt valent, 

molt àgil, molt esportiu! El voluntari 
que faci un pas endavant!

Tothom va fer de seguida un pas enrere i, 

d’aquesta manera, va semblar que JO havia 

fet un pas endavant!

Tuf Tuf va venir a trobar-me corrent mentre 

cridava:

—Aquí tenim el nostre voluntari! 
Vaig mirar d’explicar-me:

—Bé, ha estat un error, no em volia oferir 

voluntari , jo...

Però era massa tard: l’àvia Rosa ja m’havia 

—OOOOOOOOOOH!

—OOOOOHHHHHHH!
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ARGGGGGG!

 un braç i l’agitava davant de tot-

hom mentre cridava:

—Ho veieu com n’és, d’esportista, el meu nét 

Geronimo Stiltonut? Digne de la seva àvia!

Abans que me’n pogués adonar, Tuf Tuf em 

va posar la taula a les mans:

—Molt bé, ara et toca a tu!

Em va empènyer sota les roques i em vaig 

trobar al bell mig de les onades!

Però llavors vaig ser conscient que... Tuf Tuf 

s’ha via oblidat d’un detALL molt im-

portant: no m’havia explicat com funcionava 

la taula!

—Ajudeu-me! —vaig cridar, amb els bigotis 

tremolant de por.

Ja em veia esparracat, destrossat, extingit! 

—AJUDAAAAAAAAAA!

Ja em veia esparracat, destrossat, extingit! 

PER MIL OSSOS PELATS, 

ERA MASSA JOVE PER 
EXTINGIR-ME!!!
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ARGGGGGG!

I aquell matí ni tan sols havia fet el meu 

testament!!!
Vaig xisclar, desesperat:

I, just en aquell moment, va ser quan vaig 

veure que, allà lluny, ben lluny, a l’horitzó, 

arribava una onada gegantina... tan alta com 

un T-REX!
Em vaig espantar molt.

Havia de buscar un lloc on protegir-me de 

l’onada... però, on???
Vaig respirar fondo i em vaig aferrar a la tau-

la amb totes les meves forces. Tremolant 

com una fulla i amb el cor que em sortia per 

la gola, vaig començar a nedar amb els 

braços, les cames i fi ns i tot la cua... fi ns que 

vaig aconseguir pujar a la taula i cavalcar so-

bre l’onada!!!

—Molt bé, tiet Ger! —em va animar Benjamí.

—AJUDAAAAAAAAAA!
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ARGGGGGG!

—Mantén l’equilibri, noi! —va 

dir l’àvia.

—COMPTE!!!  —va cridar la meva ger-

mana Tea.

Vaig cridar:

—Ehhh?? Per què he d’anar amb compte?

Però, ai!, ho vaig entendre ben aviat.

Just davant meu hi havia una roca enorme... 

i hi vaig anar a petar de ple!

T TAU, AU, AU, AU, QUIN MAL!
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ARGGGGGG!

Tuf Tuf em va agafar amb un ganxo lligat a 

una corda llarga i em va arrossegar fi ns 

a la riba, mentre exclamava satisfet:

—Ja ho heu vist, la Taula Saltaonada és molt 

segura i, sobretot, MOLT F ÀCIL d’utilitzar!

Vaig xisclar:

—Però, què dius? La Taula Saltaonada és molt 

perillosa, he estat a punt de deixar-m’hi el 

pelatge  i... 

Però, llavors...

AU!

TAU, AU, AU, AU, QUIN MAL!
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