
«Ja ho tenia tot a punt i ben decidit: 
havia organitzat unes vacances 

molt relaxants, sol solet, en plena 
natura... I, en comptes d’això, em 

vaig trobar embarcat en una 
aventura de la caça del tresor  

a les muntanyes dels Turons 
Negres, en companyia de tota la 
colla Stilton! Per mil formatgets 

de bola, allò sí que va ser una 
aventura de bigotis!».

el tresor dels  
turons negres
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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!

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.

Qui És geronimo 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!
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Ja ho tenia tot a punt, tot DECIDIT.

Havia organitzat cada cosa amb deteniment: 

aquelles vacances prometien ser mooolt re-
laxants, i de fet eren les primeres vacan-
ces des de feia... ni me’n recordava quan!

unes Vacances... 
relaXants!

Ai!
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 8

unes Vacances... relaXants!

Sí, ho he d’admetre, sóc un rat honrat i molt 

enfeinat. Els que em coneixen ja ho saben: m’en

canta la meva feina, tot i que de vegades resul

ta una mica atabaladora. Quina feina faig?

Ai, perdoneu, però si encara no m’he presentat: 

el meu nom és Stilton, Geronimo Stilton, i 

dirigeixo L’Eco del Rosegador, el diari més fa

mós de l’Illa dels Ratolins.

Ah, sí, estava a punt d’explicarvos com van 

anar aquelles vacances que havien de resultar 

tan relaxants però que... bé, això ja ho des

cobrireu més endavant, no us vull espatllar cap 

sorpresa.

Un dia vaig anar a la meva agència de viatges 

de confi ança, EL RATOLÍ VIATGER , per ferme 

aconsellar per la senyoreta Xisclaire Xisclets. 

Ella va començar a fullejar alguns  

 mentre em xisclava a les orelles (es 

diu Xisclaire perquè xiscla sempre, és obvi!):

DONCS, BE, QUÈ US ESTAVA DIENT?
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 10

unes Vacances... relaXants!

—Senyor Stilton, quina mena de viatge prefe

reix? Trekking a l’Himàlaia li faria el pes? 

O potser li agradaria més el DESE RT de Na

míbia, on hi ha lleons per donar i per vendre?

—Bé, la veritat és que preferiria unes vacances 

tranquil.letes —vaig tallarla de seguida.

Ella, vinga a xisclar:

—Senyor Stilton, jo ja me’l conec! El que vos

tè vol són unes vacances amb espardenyes i 

bona vida...

Em vaig enrojolar:

—Bé, jo només he dit que volia unes vacances 

tranquil.letes...
—Tranquil.letes, eh? —va dir ella amb un som

riure murri—. No es preocupi i deixi’m fer a mi!

Va enfi larse a un tamboret i va baixar una cap

sota plena de pols que era damunt d’un armari. 

Duia una etiqueta enganxada que deia: «Va
cances tranquil.letes per a ratolins amb es

pardenyes i bona vida»!
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unes Vacances... relaXants!

—Jo no vaig amb ESPARDENYES! —vaig protestar.

—Au, va, senyor Stilton, no em digui boles, 
que fa anys que ens coneixem. No s’ha d’aver

go nyir d’anar amb espardenyes i ser casolà...

Llavors va començar a remenar dins d’aquella 

capsota polsegosa i al cap 

d’una estona va mostrarme amb posat triomfant 

una guia turística on hi havia escrit: «Viatge 

als Turons Negres, al cor dels Estats Units».* 

Hi havia  d’uns boscos verdíssims, 

llacs que semblaven encantats, cels d’un blau 

puríssim, però la meva atenció es va concentrar 

en una única foto d’un hotel: «Hotel Somnis *J
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—Jo no vaig amb ESPARDENYES! —vaig protestar.! —vaig protestar.!

VACANCES TRANQUIL.LETES PER A RATOLINS AMB ESPARDENYES  I BONA VIDA!
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unes Vacances... relaXants!

d’Or. Tot el que necessita per a unes vacances 

extrarelaxants». 
—Relaxants? —vaig murmurar—. M’agrada 

aquesta paraula! Senyoreta, a veure si té l’ama

bilitat de reservarme un parell de setmanes a 

l’Hotel Somnis d’Or i un vol d’anada i tornada 

per als Estats Units.

Ella va xisclar satisfeta i em va picar l’ullet dar

rere de les ULLERETES rosa 

amb perletes:

—Ah, ja ho deia jo que vostè és un turista amb 

espardenyes! Però no ho dic per l’aspecte eco

nòmic, al contrari, i per demostrar que és un 

bon client, el faré viatjar en primera classe i no 

en classe turista; és un gest que fa l’agència! 

Després em va regalar també una guia turís-
tica, mentre em xisclava a l’orella:

—Fixi’s quin munt de llocs interessants podrà 

visitar als TURONS NEGRES, així potser 

deixarà de ser un ratolí amb espardenyes.
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Al peu dels Turons Negres, un hotel amb tota 

mena de confort que us garanteix un descans 

relaxat i absolut.

Habitacions espaioses, terrasses amb gandu-

les i vistes sobre el parc, piscina climatitzada.

Tot el que cal per a unes vacances extrare-

laxants...

HOTEL SOMNIS D’OR
Per a unes vacances extrarelaxants

ON DORMIR
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Un dels símbols d’Amèrica. Al 
cim de la muntanya hi ha escul-
pits els rostres d’alguns dels 
presidents americans: George 
Washington, Thomas Jefferson, 
Theodore Roosevelt i Abraham 
Lincoln. 

Muntanya Rushmore

La Gruta de les Joies, la terce-
ra al món en llargària, té unes 
fascinants formacions rocoses. 
S’hi poden fer excursions ben 
boniques i aventureres.

Jewel Cave

tUrons neGres

(DaKota DeL sUD)

estats Units D'aMÈriCa

LLOCS PER VISITAR ALS TURONS NEGRES
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En aquesta zona podreu veu-
re també bandades de bisons, 
animals sagrats del poble lako-
ta, que els anomenen tatanka.

Bisons

Un monòlit (és a dir, un bloc 
de pedra de grans dimensions) 
que s’alça majestuós 264 me-
tres des de la seva base � ns al 
capdamunt i que arriba a 1.534 
metres sobre el nivell del mar. 
El seu nom antic en lakota és 
Mato Tipila, és a dir, la Torre de 
l’Ós.

Devils Tower

Harney Peak és la muntanya més 

alta de Dakota del Sud (2.207 me-
tres). Al capdamunt hi havia una 

petita torre de guàrdia.

Harney Peak

LLOCS PER VISITAR ALS TURONS NEGRES
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unes Vacances... relaXants!

—Gràcies, però jo no vull anar enlloc... només 

vull relaxar-me.

Vaig agafar el meu bitllet d’avió i vaig sortir 

cantussejant, la mar de relaxat:
—Tururú, turulera, això serà millor que unes 

vacances a la banyera... Tururú, turulera, viatjar 

en primera classe i sense gastar diners de la 

cartera!

EL RATOLÍ VIATGER
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