
AMB TOTS
ELS SECRETS

PER ORGANITZAR 
UNA NIT DE

HALLOWEEN

Enguany també ha arribat Halloween: 

mòmies, zombis, vampirs i bruixes... 

Però què ha passat amb els 

habitants de la ciutat, atrapats

al lúgubre Parc dels Misteris?

Sort que el meu amic Xafarot i jo 

els salvarem perquè perseguirem 

el dolentot fi ns al fi nal!

El llibre conté unes pàgines 

especials amb tots

     els SECRETS per organitzar

una NIT DE HALLOWEEN.

L’ESTRANY CAS DE LA NIT
DE HALLOWEEN
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 OBSERVACIONES:

 Fecha:

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 Filosofi a

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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FALTAVEN POCS DIES
PER HALLOWEEN...

Era una nit tenebrosa d’octubre. 

Pels carrers de Ratalona, la Ciutat 

dels Ratolins, el vent bufava furiós 

i gairebé

Em dirigia cap al 

centre perquè...

Ai, perdoneu, que no 

m’he presentat: el meu 

nom és Stilton, 

Geronimo Stilton!

arrabassava els paraigües d e l s v i a
n

a
nts.

Brrr, quin fred!
Carrer Cabrales
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Bé, doncs, tal com us deia, em dirigia cap al

centre perquè havia quedat amb el meu ne-

bodet Benjamí.

Així que em va veure em va saltar al coll,

content, i em va abraçar:

—Hola tiet Geronimo! T’estimo!

Jo li vaig fer un petonet a la punta dels bigo-

tis.

—Hola nebodet adorat, bocinet de for-
matge, ratolí del meu cor! Mira, jo tam-

bé t’estimo, saps?

Benjamí em va xiuxiuejar, a cau d’orella:

—Tiet, et puc demanar un favor?

Jo el vaig animar:

—I tant que sí!

Ell va murmurar tímidament:

—Falten pocs dies per Halloween. M’ajuda-

ries... m’ajudaries a organitzar una festa amb els meus

amics?

Jo el vaig abraçar amb afecte.

8

FALTAVEN POCS DIES PER HALLOWEEN...
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—És clar, nebodet! L’organitzarem a casa

meva. Serà divertidíssim!

Vam encaminar-nos cap a la botiga d’articles

de broma més ben provista de tota la ciutat...

FALTAVEN POCS DIES PER HALLOWEEN...

*EL RATOLÍ BROMISTA*

GARANTIT QUE US PARTIREU

DE RIURE!

Riallades 

i horror!
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BROMETA, BROMETA,
BROMETA!

Vam entrar a la botiga i el propietari, Taca-

dot d’Humor, ens va rebre tot rient.

—Oh, oh, oh, t’agrada el meu anell?

M’hi vaig apropar...

Però un raig d’ em va enganxar de ple.

Tacadot és el ratolinot més bromista de tota

l’illa. Li encanta fer bromes (sobretot a mi),

però és tan simpàtic que jo no m’hi enfado!

Vam admirar una grossa carabassa taronja:

—Quina decoració més bonica per a Halloween!

EL RATOLÍ BROMISTA: 1. Gelatina repugnant amb cucs incorpo-
rats; 2. Formatjot de plàstic amb un puny amagat; 3. Esprai espe-
cial per tenyir el pelatge de colors fosforescents; 4. Ratpenat (amb
ulls fosforescents i xiscle incorporat) per penjar del sostre; 5.
Disfressa de fantasma;6. Monstruet;7. Serp de goma;8. Carabassa
de Halloween; 9. Bombes fètides; 10. Aranya peluda; 11. Calavera
de paper maixé; 12. Aranyeta amb imant; 13. Martell de goma
escuma molt suau; 14. Anell amb raig d’aigua incorporat.
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Vaig adonar-me que damunt de la carabassa hi

havia una pela de plàtan. Que estrany!
Benjamí es va emprovar un munt de disfres-

ses per a la seva festa:

Com que no ens acabàvem de decidir vam

pensar que era millor tornar-hi l’endemà.

Ja estava a punt de sortir quan algú em va es-

tirar els bigotis des de darrere:

—Brometa!

Em vaig tombar, però no vaig veure ningú.

Que estrany!
Altre cop em van tornar a estirar els bigotis.

—Brometa, brometa!

Vaig mirar al meu voltant. Ningú. Que
estrany!
—Brometa, brometa, brometa!

I tampoc no hi havia ningú. Que estrany!
De sota de la carabassa va aparèixer una cua.

Va aparèixer també un morro de rosegador.

12

BROMETA, BROMETA...

dddd eeee ffff aaaa nnnn tttt aaaa ssss mmmm aaaa , d ’esperit , D ’ESQUELET .
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—Cu cú, cu cú, cu cú!

Vaig fer un bot enrere:

—Escarritx! Qui, qui és?

Va sortir-ne un ratot de pelatge de color gris

fum, amb els bigotis ben enllustrats.

—Stiltonet! T’ha agradat la brometa?

Vaig sospirar resignat. L’havia reconegut.

Era XAFAROT NESQUITT .

—Stiltonet, necessitaria una ajudeta per a un cas

molt misterio' s relacionat amb Halloween...

—Em sap molt de greu, Xafarot, però no tinc

temps. He promès al meu nebodet que orga-

nitzaria una festa de Halloween.

El vaig saludar i vaig marxar.

BROMETA, BROMETA...

Psssssst, St
iltonet!

Uh
mmm

...
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