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P.P.T.P.!
Era una tarda de dissabte de tardor, una
d’aquelles tardes en què ve de gust quedar-se a
casa, ben

.

A fora, hi bufava un vent espantós i una pluja
gèlida picava els vidres de les finestres.

Plic! plic! PLIC!

à
i est
h
’
s
Que é, tan
de b tonet!
n
cale
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P.P.T.P.!

P.P.T.P.!

Però jo estava content, és més, contentíssim.
Era la tarda de tardor ideal per posar en pràctica
el P.P.T.P., és a dir, el meu Programa

Preferit per a una Tarda Perfecta!
Voleu saber en què consisteix?

Ara mateix us ho explicaré, però permeteu-me,
abans que res, que em presenti: el meu nom és Stilton,

Geronimo Stilton. Dirigeixo L’Eco del

Rosegador, el diari més famós de l’Illa dels Ratolins!
Ara que ja sabeu qui sóc, potser ja heu entès quin
és el meu P.P.T.P.:

1

!

, zzz

Zzz

2
m!

Nya
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P.P.T.P.!

P.P.T.P.!

1 Posar-me el Pijama i els Peücs per fer un
bon Pànxing!

2 Piscolabis de Parmesà!
3 Mirar tots els Programes de Televisió Preferits!

4 Passejada pel Parc!
Aquell dia ja havia arribat al punt 3 del meu

P.P.T.P. M’havia escarxofat amb els peücs
posats i estava mirant el meu Programa Preferit (una
sèrie de televisió que es deia «Els Ratolins

a la Història»), quan va sonar el timbre.

4

3
!

lícia

de
uina

Q
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P.P.T.P.!

P.P.T.P.!

Era el meu cosí Martin Gala, que va entrar a casa
com una exhalació, xisclant:

FEU PAAAAAAAAAS!

—

Després, va agafar el meu telecomandament i es
va escarxofar a la meva butaca. Però abans va
posar un DVD, tot bramant:
—Això

sí que és bo, cosinet! Ja n’hi ha

prou de programes tabarra! El que tu necessites
és una bona sacsejada! Mira que, si no, et quedaràs ple de pols com una mòmia! Espero que
m’ho agraeixis, eh?

ixò!

aa
Mir

?

Què
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P.P.T.P.!

P.P.T.P.!

Vaig intentar PROTESTAR :
—Però... és que... el que em venia de gust era
mirar «Els Ratolins a la Història». En aquest episodi parlen de la guerra de Troia i...
a l’orella, cridant:

Martin Gala em va

—Ho veus? Ja t’ho deia jo que corries el risc de
convertir-te en una mena de dinosaure, més polsegós que una mòmia, més avorrit que una teranyina florida! La guerra de Troia? Això està passat de
moda! És una guerra

tronada! És de l’any

de la picor!
Llavors, es va abraonar damunt l’aparell i, abans
que jo pogués fer res per impedir-ho, va arrencar
l’antena del televisor.
—Ja està solucionat! —va exclamar, satisfet—. I
que consti que ho he fet pel teu bé, ja veuràs com
m’ho agrairàs! Ja està bé d’aquests programes històrics que són una llauna! Mira, t’he dut una
pel·lícula que serà una bona SACSEJADA!

—Una sacsejada? En quin sentit? De què va la pel·li?
9
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P.P.T.P.!

—És un

P.P.T.P.!

film que et deixarà sense alè, és

una castanya per a ratolins d’una peça! Es titula
«Terror Juràssic 2. El retorn de T-Rex». Parla de
afamats, amants de la carn fresca!
Si em coneixeu una mica... ja sabeu que sóc un rat
honrat, però

caguetes, i les pel•lí-

de por no fan gens per a mi!
cules
Estava a punt de dir-li que no tenia cap intenció
de mirar aquella pel·lícula, quan va tornar a sonar el timbre: era el meu nebot Benjamí amb la
seva amiga Pandora Woz.
Benjamí se’m va tirar al coll i em va dir:
—Quina SORPRESA!
Pandora, en canvi, va entrar a casa com un tornado
na
Qui resa!
sorp

i es va instal·lar davant
a,
Hol er!
G
tiet

del televisor, cridant:
—Visca!

N

Benjamí em va donar
un copet a l’espatlla.
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P.P.T.P.!

P.P.T.P.!

—Caram, tiet, enhorabona, no sabia que t’agradessin aquesta mena de pel·lis! Ens podem quedar amb vosaltres a mirar-la?
No volia passar per un

caguetes, i vaig respondre:

—Ah, sí, i tant! Però us adverteixo que hi ha escenes
una mica fortes, i haureu de tancar els

ULLS!

No tingueu por, perquè jo sóc aquí!
—Però si l’únic que s’espantarà seràs tu, cosinet
babau! —va dir entre rialles Martin Gala.
I amb això va començar la pel·lícula...
Escarritx, quin cangueli felí..., o més ben dit...
quina por juràssica!
Quina p

or juràs

Que

!
fort

sica!

h!

Ooo

m!

Nya
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