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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.

NO VOLIES KARATE,
STILTON?
Un matí, Hiena es presenta a casa
i m’arrossega fins a Port Ratlligat.
Fins aquí tot perfecte. Bé, direu
vosaltres... de què va aquesta
aventura? El problema és que
m’obliguen a participar en un
Campionat Mundial de Karate!
I només tinc una setmana per
aprendre tots els secrets d’un
autèntic cinturó negre!

No volies karate, 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?
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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no volies
karate, stilton?
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HO... HO... HOLA,
GE... GERONIMO!

Era un tranquil, tranquil·líssim matí de
maig, i més tranquil no podia ser. Em vaig
alçar tranquil·lament i vaig anar amb tota

tranquil·litat a prendre un bany amb sals
de parmesà. No hi ha res més tranquil·litzant! Ai, perdoneu, però si ni
m’he presentat! Em

Geronimo Stilton. Di-

dic Stilton,

rigeixo L’Eco del Rosegador, el diari més
famós de l’Illa dels
Ratolins.
7
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GE... GERONIMO!

Doncs com us estava dient...
Era a la banyera i m’ho passava bomba amb aquelles bombolletes de formatge, quan de
sobte va

el telèfon. Jus-

tament quan m’estava ensabonant el cap!

Però que no havia de ser un dia tranquil?
Vaig intentar sortir de la banyera, però no
m’hi veia gens perquè tenia els ulls plens de

O

oo

p p S!

sabó! I el telèfon no parava de sonar!

z a s!
Vaig po sar
la pota ...

Vaig relliscar amb el
caire de la ba nyera ...

8
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GE... GERONIMO!

Vaig posar la pota al caire de la banyera, però
vaig relliscar i vaig

Vaig anar

a petar amb el cap dins de la pica. Després
vaig rebotar i em vaig matxucar els bigotis
contra la porta.

Però que no havia de ser un dia tranquil?
Per fi vaig aconseguir arribar fins al telèfon.
—Sí? Us parla Stilton,

Geronimo Stil-

ton! O més ben dit... allò que en queda!
—Ho... ho... hola, Ge... Geronimo!!! Sóc
Hienaaaaa! Estàs a punt? Eh? Estàs a punt?

POIN
G!

PL AS !

Vaig a nar a petar amb el
cap din s de la pica ...

9

Em vaig mat xucar els
bigotis contra la porta!
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GE... GERONIMO!

On, no, Hiena! El recordeu? Li agraden tots
(el que se’n diu tots) els esports i sempre m’arrossega a aventures extremes (el que se’n diu extremes)!*

g

Però que no havia de ser un
dia tranquil?
g

ge

ro nim o ?

—Ehm... la veritat és que... sí, vull
dir... estic a punt per a que´ ?

Ell es va petar de riure.
—Ha, ha, haaaa! Així que Petita Tao no t’ha
avisat?
Jo vaig balbucejar:
—Què és el que m’havia de dir

PETITA TAO?
Ell va continuar com si fos un
´.
SI

..

S O´
C JO...

tren:
—Malament! Molt malament! Molt,

molt, molt malament! Així doncs, no estàs en
forma! Així doncs, no estàs entrenat! Així
doncs, no estàs en condicions! Pitjor per a tu,
* Si voleu saber-ne més, trobareu Hiena en els llibres Atontorrat qui arribi
l’últim! i Quin cangueli al Kilimanjaro!

#
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FITXA
PERSONAL
Nom: Petita Tao
Sobrenom: P.T.
Qui és: tot i que treballa a
la redacció de L’Eco del Rosegador com a coordinadora
editorial, és campiona mundial de karate! Vol convence’m perquè publiqui un
manual de karate!

Trets particulars: és cosina de Hiena! És
tot un caràcter, però li cau la baba quan parla del
seu petit Baby Tao!

Esports que practica: karate i triatló!
Maldecaps: de tant en tant em pessiga per
fer-me perdre la por!

En què creu: en el somriure, en la sinceritat
i en la força de voluntat!
La seva pasió: fer cada cosa amb... passió!
El seu eslògan: riu, riu, riu!!!
El seu secret: prendre’s la vida amb alegria! Li agrada explicar acudits per posar-hi una
mica de bon humor!

Aquest ideograma significa «PETITA TAO».
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GE... GERONIMO!

Formatjot! Demà quedem a sota de casa teva
a les cinc del matí. De la resta ja se n’encarregarà el teu... Hiena!
Ja veuràs quina aventura... Ha, ha, haaaa!
Vaig cridar desesperat:
—Hiena! Hienaaaa! No puc marxar cap a
una altra aventura! No puc.. i no vull! Hiena!
Però ell ja havia penjat.

FET

POLS!

JO

ERA

UN

LS!
ET PO
F
Í
L
RATO

Hiena i Petita Tao se m’enduien a una altra
aventura? Escarritx!!!

Però que no havia de ser un dia tranquil?
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