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QUI ÉS GERONIMO STILTON?

6

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.

LA CURSA MÉS BOJA
DEL MÓN
Pinky me n’ha fet una altra
de les seves! M’ha inscrit,
sense que jo ho sabés,
a la cursa més boja del món,
una competició amb patins
a reacció! Per què, per què,
per què la vaig acceptar
com a col·laboradora? Ha estat
un cap de setmana de malson...

La cursa més boja del món

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!

nombre: Iván Barreto

CORRECTOR
nombre:

ESPECIFICACIONES
título: La cursa més boja del món
encuadernación: Rústica con solapas
medidas tripa: 130 x 195 mm
medidas frontal cubierta: 132 x 195 mm
medidas contra cubierta: 132 x 195 mm
medidas solapas: 80 mm
ancho lomo definitivo : 9 mm
ACABADOS
Nº de TINTAS: 4/0
TINTAS DIRECTAS:
LAMINADO:
PLASTIFICADO:

brillo

mate

uvi brillo
relieve
falso relieve
purpurina:

estampación:

10139526

troquel
OBSERVACIONES:

Fecha:

uvi mate

LA CURSA MÉS
BOJA DEL MÓN

OR

T1_175114 La cursa mes boja del mon 001-006.indd 5

10/11/15 15:27

El nom de Geronimo Stilton i tots els personatges i detalls relacionats amb ell són
copyright, marca registrada i llicència exclusiva d’Atlantyca S.p.A. Tots els drets
reservats. Es protegeixen els drets morals de l’autor.
Textos de Geronimo Stilton
Idea original d’Elisabetta Dami
Direcció artística: Iacopo Bruno
Coberta d'Andrea Da Rold (disseny) i Andrea Cavallini (color)
Disseny gràfic d’Andrea Cavallini / the WorldofDOT
Il·lustracions pàgines inicials i finals de Roberto Ronchi (disseny) i Ennio Bufi
MAD5 (disseny pàgina 123), Studio Parlapà i Andrea Cavallini (color)
Mapa d’Andrea da Rold (disseny) i Andrea Cavallini (color)
Il·lustracions de la història de Larry Keys
Disseny gràfic de Merenguita Gingermouse
Títol original: Un assurdo weekend per Geronimo
Traducció de David Nel·lo
© 2000, 2016 Edizioni Piemme S.p.A., Palazzo Mondadori - Via Mondadori 1,
20090 Segrate - Itàlia
www.geronimostilton.com
International Rights © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi 8, 20123 Milà - Itàlia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com
© 2003, 2016, Editorial Planeta S. A.
© 2003, 2016, de les característiques d’aquesta edició: Grup Editorial 62, s.l.u.
Estrella Polar, Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
www.estrellapolar.cat
info@estrellapolar.cat
www.geronimostilton.cat
Primera edició: setembre del 2003
Primera edició en aquesta presentació: maig del 2016
ISBN: 978-84-16522-39-2
Dipòsit legal: B. 7.554-2016
Imprès a Espanya - Printed in Spain
Queda rigorosament prohibida sense autorització escrita de l’editor qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra, que serà sotmesa a les sancions establertes per la
llei. Podeu adreçar-vos a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos,
www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Tots els
drets reservats.
Stilton és el nom d’un famós formatge anglès. És una marca registrada de
l’Associació de Fabricants de Formatge Stilton. Per a més informació, www.
stiltoncheese.com

T1_175114 La cursa mes boja del mon 001-006.indd 6

31/03/16 14:42

ÍNDEX
• Una tarda tranquil·la
de divendres
7
• De bojos, realment de bojos! 12
• Pastís de formatge
18

•
•
•
•

•
•
•
•

Havia de dir-te una cosa!
Ara t’ho explico!
A cent per hora
Primera etapa: Port Ratlligat

Sempre hi ha una drecera
Has arribat el primer!
Però si és ell, Stilton!
Stil-ton! Stil-ton!

42
44
49
51

• Quin malson!
• Vostè ja sap què l’espera, oi?
• Quèquèquè?

T2_175114 La cursa mes boja del mon 007-119.indd 118

24
28
34
38

53
57
59

10/11/15 15:29

4
8
4
8

•
•
•
•

Pista, pista lliureee!
Amb la forca no, sisplau!
Segona etapa: Mont Paorós
Vostè és un geni, Stilton!

•
•
•
•

62
66
70
74

Un discurs! Un discurs!
I tant que estic cansat!
Tot baixada, patró!
No me’n fio!

• Quan els termòmetres salten
• Què és el que he de fer?
• El tobogan del «Morro com
una Coca»

76
79
84
86

88
92
95

• Avall va, que fa baixada! 98
• No vull un morro com
una coca!
102
• Per fi, un raig de llum!
106
• Per sort s’ha acabat
110

T2_175114 La cursa mes boja del mon 007-119.indd 119

10/11/15 15:29

UNA

TARDA
TRANQUIL·LA
DE DIVENDRES
Me’n recordo com si fos ara.
Tot va començar així...

7
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UNA TARDA

TRANQUIL·LA...

Era un divendres a la tarda.
Un tranquil divendres a la tarda.
A les sis en punt vaig sortir de l’oficina.

RA T

ucci
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UNA TARDA

TRANQUIL·LA...

Ah, per cert, no m’he presentat: em dic
Stilton,
. Sóc un
ratolí editor: dirigeixo L’Eco del Rosegador,

Geronimo Stilton

P

RAT TO
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UNA TARDA

TRANQUIL·LA...

el diari més important de Ratalona. On m’havia quedat?
Ah, ja ho sé, deia que, com cada tarda de divendres, vaig sortir de l’oficina a les sis en punt.
Vaig anar cap a casa xino-xano, tot passejant
pels carrers de Ratalona, la Ciutat dels Ratolins.
M’agrada l’ambient de les tardes de divendres:
tothom té un posat RELA

AT, content, d’a-

quells que ja comencen a tastar el gust del
del cap de setmana.
A més, aquell era un cap de setmana encara
més especial: el dilluns era festa. Era
l’aniversari de la fundació de Ratalona.
Jo també, ho he de confessar, somiava
tornar a casa, posar-me les sabatilles, encendre l’estèreo, picar una mica de formatge i
llegir un bon llibre...

sospir

.
Vaig deixar anar un
Ah, sí, fins i tot potser desconnectaria el telè10
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UNA TARDA

TRANQUIL·LA...

fon, justament per poder-me aïllar millor del
món, per descansar més.
Ho necessitava de debò: estava cansat.
Havia estat una setmana PESADA .
Dilluns: la meva ajudanta em va amenaçar de passar-se a la competència, La Gaseta Ratada, si no li doblava el sou com a mínim.
Dimarts: el barber, per equivocació, em va
esquilar al zero el pelatge.
Dimecres: vaig agafar un empatx de bombons de formatge caducats (vuit capses)...
Em vaig trobar fatal...
Dijous: al meu cosí Martin Gala se li va
espatllar el televisor i se’m va plantar a casa
arrepapant-se a la meva butaca preferida.
Divendres: més val no parlar-ne!
Però ara, ara havia arribat el moment de descansar!

11

T2_175114 La cursa mes boja del mon 007-119.indd 11

10/11/15 15:28

