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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 ROBATORI DEL
DIAMANT GEGANT
Estava mirant la final de futbol, quan
l’avi Berenguer va irrompre a casa
i em va enredar per participar al
Torneig de Golf per parelles! El premi
era la preciosíssima Súper Ratcopa,
però algú volia robar-la i el meu
amic Zero Zero Ka seguia les
petjades del misteriós lladre… Tot
plegat va ser una bona aventura!

El robatori del diamant gegant

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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AquellA tArdA...
Aquella tarda vaig tornar més d’hora de la

FEINA , a les cinc ja era a casa. A quarts de
sis hi havia un

partit del meu equip pre-

ferit, el Ratònia.

No

me’l podia perdre!

Ai, perdoneu que encara no m’he presentat:

Am
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AquellA

tArdA...

el meu nom és Stilton,

Geronimo Stil-

ton, i sóc el director de L’Eco del Rosegador,
el diari més famós de l’Illa dels Ratolins!
Bé, doncs com us deia, vaig tornar a casa a
les cinc de la tarda.

Mentre hi entrava, va sonar el telèfon. Quan

vaig alçar l’auricular, vaig reconèixer la veu
del meu amic Kornelius Van Der Kalbot. És
un

AGENT SECRET i el seu nom en

codi és Zero Zero Ka.

Sobretot, és un secret, secretíssim i absolut,
no ho digueu mai a ningú, d’acord?
Però es va tallar la comunicació i no vaig poder entendre de què em volia parlar.

Vés a saber què volia dir-me!

Vaig decidir que ja li telefonaria més tard,
de seguida que s’acabés el partit que esperava amb tant de neguit. Per estar més còmode em vaig posar un XANDALL groc amb
l’escut del Ratònia.
8
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ZE RO ZE RO KA
NOM: Kornelius Van Der Kalbot.
NOM EN CODI: Zero Zero Ka.

PROFESSIÓ: agent secret per al
govern de l’Illa dels Ratolins.

QUI ÉS: un company

de primària de
Geronimo Stilton.

TRETS PARTICULARS:

res
sempre porta ulle
de
de sol, fins i tot
g
nit, i un esmòquin
is!
amb molts accessor

CURIOSITAT: troba

sempre una manera
misteriosa i estrambòtica
per comunicar-se,
perquè no vol que ningú
intercepti els seus
missatges!
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AquellA

tArdA...

Em vaig fer un ENTREPÀ de formatge
de tres pisos, un bon batut de plàtan i mozzarella...
Després vaig desconnectar per aquest ordre:

EL TI M B RE D E LA PO RT A !!!

E l t e l è f o n !! !
E l t e l è f o n m Ò b il
!! !
EL FAX!!!
L’ O R D IN A D O R !! !

E
VAIG TANCAR LES PERSIANES PER TAL QU.
NO EM MOLESTÉS CAP SOROLL DE FORA
10
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Ex
tr
ar
àt
ic
!!
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AquellA

tArdA...

A dos quarts menys cinc de sis ja estava a
punt, moooolt a punt!
Em vaig escarxofar a la meva butaca preferida i vaig encendre el TELEVISOR .
El comentarista va anunciar:

—Som aquí a punt de RETRANSMETRE
el partit més important de l’any, o fins i tot
del segle! El Ratònia Football Club i el Roditorix Football Club s’enfronten per obtenir el

C ampions
tolins !
títol de

de l ’i lla dels

Ra-

12

060-ROBATORI DIAMANT GEGANT 007-119.indd 12

24/02/14 8:18

AquellA

tArdA...

Els dos equips van aparèixer corrent al terreny de joc, es van alinear al centre...
Van sonar les notes dels himnes dels equips...
Tots els jugadors es van donar la mà esportivament i van desitjar: Que guanyi el mi-

llor .
Després es van intercanviar els banderins.
Faltaven pocs segons per al xiulet inicial!
Quina emoció!

Oé, oé,

Oé!

—V i s c a el R at ò ni a!
En aquell moment, justament en aquell mo-

!
!
!
G
N
A
B

ment, es va sentir un terrabastall espantós!
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