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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 TEMPLE DEL
ROBÍ DE FOC
Me’n vaig a la recerca del Robí de Foc
amb el submarí groc del professor
Volt. Quin munt de perills, a la
misteriosa selva amazònica!:
formigues gegants, aranyes
peludes, piranyes famolenques,
plantes carnívores... Amb l’ajuda
d’un descendent dels inques,
aconseguiré vèncer una banda
de rosegadors sense escrúpols
que està destruint la preciosa
selva amazònica!

El Temple del Robí de Foc

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 hi 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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Un misteriós
sobre groc...
Hola amics i amigues!

Em presento: el meu nom és Stilton, Gero-

nimo Stilton...

Dirigeixo L’Eco del Rosegador, el diari més
famós de l’Illa dels Ratolins.
Bé, ara us explicaré
una història: aquell

matí, a les nou en
punt, vaig agafar el
metro cap a la feina.
Semblava

un

dia

tranquil com qual
sevol altre...
Però quan vaig en

Geronimo Stilton
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Un misteriós

sobre groc...

trar al meu despatx, vaig trobar damunt de
l’escriptori un

misteriós

sobre groc,

segellat amb una gota de cera lacada groga.
Contenia un full groc. El sobre anava adreçat a mi.
Vaig reconèixer la lletra: era del professor
Volt!
El professor Volt és un científic famós. Ens
vam fer molt amics durant l’aventura El fantasma del metro.
Vaig agafar el sobre i el vaig obrir amb les
potes que em tremolaven d’emoció.

AL
AT O

RREU

N A CO
DE R

or
r
l seny ilton
a
r
egado
e
s
o
P
t
R
S
l
de
imo
Geron r de L’Eco s, 13
)
to
tolins
on
l
c
a
e
a
r
R
n
i
s
a
l
D
C
e
Illa d
r dels
Carre Ratalona (
13131

060-Temple robi foc (007-119).indd 8

10/07/12 11:56

Un misteriós

sobre groc...

A dins hi vaig trobar quatre bitllets d’avió
per al Complex Turístic Ratatour, a Cocodrilau, al riu Amazones, Brasil.

Vaig rumiar , tot sorprès.
Mmm..., els bitllets anaven a nom meu, del
meu nebodet Benjamí, de la meva germana
Tea i del meu cosí Martin Gala.
Que estrany... I per què
I per què el

Brasil?

Cocodrilau?

Vaig telefonar a Tea, enviada especial de
L’Eco del Rosegador.
—Para bé l’orella, tinc una notícia increïble:
el professor Volt ens convida a acompanyarlo en una nova aventura.
Ella va xisclar, excitada:

i i i T X ! D’això en sortirà
–E S C A R R i i i i
una notícia en exclusiva per a L’Eco del Rosegador! Tu ocupa’t de l’equipatge, mentrestant jo avisaré Martin Gala i Benjamí. Ens
veurem a l’aeroport!
9
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QUe no tinc

les orelles plenes
de formatge!
Vaig anar

CORRENT

a la gran botiga

d’esports Tot per al Rat Aventurer i vaig
comprar equipament complet adequat per al
clima
Després em vaig afanyar cap a l’aeroport.
Així que em va veure,
el meu nebodet Benjamí
se’m va LLANÇAR
als braços.
—Tiet Geronimo, em
fa molta il·lusió marxar amb tu!
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El meu nebodet Benjamí
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QUe no tinc les

orelles plenes...

meu nebodet!
Tea va xisclar-me a l’orella:

A h,

– Geronimooooo!
Ho tens tot,

tant

!

tes. Ostres, me l’estimo un munt, el

mo

t’esti

Li vaig acariciar tendrament les orelle-

Geronimo? Eh? Estàs

segur que ho tens toooooot?
Vaig protestar:

—Escarritx, és clar que ho tinc tot! Però et
demanaria, sisplau, que no

bramessis,

no tinc les orelles plenes de formatge, saps?

R
E
V
IS A
R E VVIISSTSTTTAA
E
R
V II S
R EE V

Ella va esbufegar i va començar a passar

R
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STA

...al meu equipatge.

11
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QUe no tinc les

orelles plenes...

—A veure... a veure... botes impermeables
fins als genolls... pantalons de

flatge...

camu-

barret amb vel antimos

quits... FARMACIOLA... matxet... sac de
dormir... Em penso que sí que ho tens tot.
Vaig sentir una veu darrere meu:
—Tot? On aneu a parar? Ai, si no em tin
guéssiu a mi... Us heu descuidat el més im
portant, ratinyols: la

teca!!!

Em vaig girar, però ja sabia qui havia parlat.
Era Martin Gala, que em va plantificar sota
el nas un tros monumental d’emmental.

La meva germana Tea,
enviada especial de
L’Eco del Rosegador
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QUe no tinc les

orelles plenes...

—Que no sents quina flaire, cosinet.

emmental?

Perquè aviat està dit, això, però em
penso que si es tracta de qualitat és

Amb un ganivetet

la

tem parlant d’emmental, ho captes?

Ga

elemental ser exigent, sobretot si es

sí Martin
co

I doncs, és o no és

El m
eu

de plata que duia pen

jat al coll va tallar un bocí de formatge i me’l
va p la nta r sota el nas.

Vaig obrir la boca de pam i mig per tastarlo,
però ell, ràpid com un llamp, se’l va cruspir.

Nyam!
I jo em vaig quedar amb un pam de morro.
Ell em va picar l’ULLET .
–Ha, ha
a a, hi caus sempre, eh, Ge

a, ha

ronimo?

Després em va mostrar el ganivetet de plata.
—Acabo de fer un curs de tastador de format
ges. Sempre el duc penjat al coll; no se sap
mai quan hi haurà alguna cosa per tastar, oi?
13
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QUe no tinc les

Va tallar un

orelles plenes...

SS E T de mozzarella d’un
O
R
T

entrepà d’un rosegador que passava per allà.
Era un rosegador cepat, amb uns músculs
que feien feredat, i vaig adonarme, esgarri
fat, que a la samarreta hi duia escrit: «Equip

NacioNal

dE

Rugbi

dE

RataloNa».

Ell es va girar fet una fúria i em va enxampar
per l’orella:
-pe r

do

—Ep, tu, mal educat!
Vaig intentar de protestar.

ni,

senyor, però no he estat jo, li prometo

que...
Ell em perseguia tot cridant:
—Si t’agafo et faré un nus a la cua, t’escapça
ré una orella, t’espellingaré els bigotis...
Vaig aconseguir despistarlo i em vaig refugiar
als lavabos fins que va ser l’hora de la partida.

,
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r
r
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c
Es
quin principi de viatge
més gal

dós!
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