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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.

UN RAT EDUCAT NO
ES TIRA PETARROTS
Quin paper de rata pudent fa
el meu cosí Martin Gala a la festa
de la comtessa Esnobaquiotis!
Es fica el dit al nas, es neteja
l’orella amb el dit petit... i per això
tots se’n burlen! Però convertir-se
en el perfecte rat educat és molt
fàcil: només heu de consultar
el divertidíssim manual de
les bones maneres!

Un rat educat no es tira petarrots

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 RAT EDUCAT NO
ET PENJA EL TELÈFON
ALS MORROS!

8

Eren les vuit del matí.
Jo estava assegut a la cuina de casa, a la meva
butaca preferida... davant de la llar de foc...
tot llegint el diari... bevent a
glopets una tassa de te

aromatitzat al
parmesà... i rosegant
una galeteta de formatge de cabra... quan
el telèfon va sonar.

allargar la pota i

Vaig

vaig alçar l’auricular.

7
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UN RAT EDUCAT

NO ET PENJA...!

—Sí, digueu? Aquí Stilton,

Geronimo Stilton!
Una veu va xisclar:
—Geronimoooooooo!
Vaig reconèixer la
veu: era el meu cosí, Martin
Gala.
Vaig balbucejar:
—Què passa? Digues, digues!
Sí?

Sí?

Però ell em va penjar el telèfon
als morros. Que mal educat!
Per mil

formatgets de bola ...
Un rat educat no et penja mai
El meu cosí
Martin Gala

el telèfon als morros!
8
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UN RAT EDUCAT

NO ET PENJA...!

Fastiguejat, vaig telefonar a la meva
germana Tea.
—M’acaba de telefonar Martin Gala.
Ella va comentar:
—M’hi jugo el que vulguis que
t’ha penjat el telèfon als morros,

La meva germana
Tea Stilton

aquell groller !

Vaig sospirar i vaig continuar esmorzant.
Per mil

formatgets de bola ...
En aquell moment va ONAR de
nou el telèfon.

S

Vaig alçar
l’auricular i vaig
esgüellar:
Vaig sentir la veu del meu nebot
preferit, Benjamí.

El meu nebot
Benjamí Stilton
9
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UN RAT EDUCAT

NO ET PENJA...!

—Tiet Geronimo, haig de fer una redacció
sobre: «Les

regles de les bones mane-

res». Puc venir a casa teva perquè m’ajudis?

Jo vaig esgüellar:
—Per mil

formatgets de bola , és

clar que sí, vine quan vulguis! T’ajudaré amb
molt de gust, és un tema molt interessant!
En aquell moment la porta es va obrir de bat
a bat i algú va cridar:

Ge

—Geronimooooooooooooooooo!

ro

n

o
imoooo

o

o
oo

o

o
oo

!
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