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QUI ÉS GERONIMO STILTON?
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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.

EL CASTELL DE
ROCA AGARRADA
L’oncle Smilord, el ratolí més
agarrat de Ratalona, m’havia
convidat al seu castell per
assistir al casament del seu fill
Virgilià amb Claveguerina
Pesteta-Mefitis. El castell
estava envoltat per un fossat
ple d’aigua pestilent. Però, quina
mena de lloc era aquell...?

El castell de Roca Agarrada

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?
És una illa extravagant amb forma
de tall de formatge, situada a l’oceà
Ràtic Meridional, on la natura és
protegida i els rosegadors 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!
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EXCEL.LENTÍSSIM
SENYOR
ROSEGADOR
GERONIMO STILTON
Aquell matí el timbre de la porta va sonar insistentment. Vaig anar a obrir i em vaig trobar amb el carter.
–Té correu, senyor Stilton! –va fer amb uns
xisclets de ratolí mentre m’allargava un estrany, estranyíssim sobre.
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EXC. SR. ROSEGADOR

GERONIMO STILTON

»S’ha de pagar una multa! –va afegir–. El tipus, vull dir el molt rata, ha enviat la carta i
s’ha descuidat el segell!
–Uff! Quina murga! –vaig esbufegar i vaig
treure la cartera.
Vaig pagar i vaig tancar la porta darrere meu.
Tenia a les potes un sobre que semblava el resultat d’haver enganxat retalls vells de diari.
Anava adreçat així:

Exc. Sr. Rosegador Geronimo Stilton...
El sobre anava segellat amb el que s’hauria
dit que era lacre verd, però observant-ho
millor vaig adonar-me que es tractava de xiclet.

--------------un xiclet mastegat i remastegat!

Allò que havia cregut que era un timbre era,
en realitat, la marca d’un incisiu!
Amb fàstic, però també amb curiositat vaig
obrir el sobre.
A dins hi vaig trobar un full llardós, probablement era un paper d’embolicar de xarcuteria.
8
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EXC. SR. ROSEGADOR

GERONIMO STILTON

El vaig flairar: no m’havia errat, encara feia
tuf de formatge i de la pitjor classe!
També vaig notar, en observar el paper amb
una lupa, que la carta no estava escrita amb
ploma o amb llapis sinó amb un tros de
carbonet.
9
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GERONIMO STILTON

Cada cop més encuriosit, vaig donar voltes i
voltes al full.
Es tractava d’una invitació!
Pel que es veu, el remitent era un tal Smilord,

A un casament!

Smilord Zanzíbar...
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Smilord Zanzíbar
convida el Senyor Rosegador

Geronimo Stilton
al casament del seu fill
Virgilià Zanzíbar
i
Claveguerina Pesteta-Mefitis
la cerimònia se celebrarà
al castell de la família
a Roca Agarrada.

Regal benvingut,
millor dit, obligatori

¡¡¡
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LÍNIA!

Però qui era Smilord Zanzíbar? No
g unte
recordava cap nom que s’hi asp re
s
s
f
e
semblés. I si fos un parent llunyà, llunyaníssim? O potser
un amic? Un conegut?
Vaig trucar a
la meva germana
Tea, i ella es va
posar a riure.
–Geronimo!
ntes fas
as

?

P er ò q uin

QUE NO HI HA LÍNIA ?
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Però quine

És clar que he
rebut la invitació de l’oncle
12
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HI HA LÍNIA?

NO

Smilord. I tant, Smilord Zanzíbar, conegut
com el Garrepa, és el nostre parent llunyà
que viu al castell de Roca Agarrada. Bé,
serà l’excusa perfecta per poder fer un
viatget. I doncs, germanet, ja has fet la maleta? Estàs a punt? Ara mateix passo a recollir-te amb Benjamí i Martin Gala. Au,
fins ara!
–
–vaig cridar–. A punt? No, justament no estic gens a punt! Tea, Tea, que no
em sents? Línia! Que no hi ha

Què?

LÍNIAAAA!!!
Vaig penjar mentre em
mossegava la cua
de ràbia. La
meva germana no havia
perdut la mania de penjarme el telèfon als
morros. Quina ràbia!
13
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HI HA LÍNIA?

NO

Deu minuts més tard, Tea ja era a casa.
–Ja veuràs, ens ho passarem bomba! –va xisclar–. Per fi un viatge!
Vaig obrir la boca per dir que jo no podia, millor dit, no volia marxar de cap manera! Però
Benjamí, el meu nebot preferit, em va agafar
la pota i em va xiuxiuejar a cau d’orella:
–Tiet Geronimo, t’ho demano, t’ho prego!
Per favor! Marxem
plegats! M’agradaria tant d’assistir
a un casament...
Fixa’t, ja he
preparat un
regalet de
noces per a
Virgilià. Et
sembla
que li
agradarà?
I em va mos14
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HI HA LÍNIA?

NO

trar dos cors de cartolina rosa amb els noms
dels esposos escrits.
Vaig sospirar mentre li acariciava les orelletes amb dolcesa.
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