
Tot va començar amb un cafè 
amb llet... Cafè amb llet? Però 

què hi té a veure el cafè amb 
llet? Sí, va ser així que va 

començar tot plegat... la meva 
boja passió per Matoneta, 

l’expedició a l’Illa Papallona i la 
recerca de la Vuitena Meravella... 

Va ser una història de bigotis, 
paraula de rosegador!
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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 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!

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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Un cafè amb llet? Però
què hi té a veure això?
Molt hi té a veure, mol-
tíssim!
Va anar així, la
cosa. Aquell matí
em vaig aturar
(com sempre) a es-
morzar al bar de sota de
casa. Estava rosegant un crois-
sant de formatge... i de sobte, algú
em va vessar damunt la màniga de l’ameri-
cana una tassa de cafè amb llet! Em vaig gi-
rar EMP I PAT . . . Però em vaig quedar esma-
perdut com un babau. 

TOT VA SER CULPA
D’UN CAFÈ AMB LLET



Una rateta absolutament fascinant obser-
vava la tassa , i després la meva
americana, i a l’últim, mig aclucant els ulls
de color VIOLETA, va murmurar:

TOT VA SER CULPA D’UN CAFÈ AMB LLET
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–Oh! Mira
que sóc potes…

BBUUIIDDAA
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Em vaig ennuegar.
–Glbbb, frrrr, genccc... –vaig balbucejar. Se
m’havia fet un nus a la llengua!– Ehem, el
meu Stilton és nom, vull dir que Geronimo és
Stilton, és a dir el meu nom és Geronimo
Stilton!
Vaig intentar fer una reverència, però vaig re-
lliscar amb la llet i, de cop, em vaig trobar
amb una pota al paraigüer i l’altra a la torra-
dora de pa. La cua se’m va enredar a les as-
pes del . Feia tentines
i vaig ensopegar amb tanta gràcia que vaig
anar a petar de morros contra la barra, i em
vaig encastar dues ampolletes de tabasco ul-
trapicant als nassos. Vaig xipollejar, amb
aquell soroll característic de desembussar
l’aigüera. Forcejava i vaig anar a parar als
braços del gegantesc cambrer, Bungo Pa-
llisses... amb els meus bigotis enganxats als
seus!
–Però què fa? Tregui’m les grapes del da-

TOT VA SER CULPA D’UN CAFÈ AMB LLET
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TOT VA SER CULPA D’UN CAFÈ AMB LLET
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munt –va cridar ell, mentre em clavava una
queixalada a una orella. Després em va fú-
mer al carrer just en el moment en què es-
tava passant el tramvia 17 negre bis .
Se’m va enganxar la cua a un rail.
El tramvia s’apropava tocant la campana...
–Socoooors! –vaig xisclar desesperat.
De la botiga de la cantonada va arribar cor-
rents el florista.
–Tranquil, senyor Stilton! –va cridar–. Tinc
una idea genial: li tallaré la cua amb la meva
podadora. Ziczac! És qüestió de se-
gons, eh? –va proposar content mentre agi-
tava de manera perillosa unes tisorotes enor-
mes de jardineria a tocar de la meva cua.
Vaig empal·lidir.
–Aparta les potes de la meva cua! –vaig xis-
clar–. Prefereixo que m’atropelli el tramvia...
Gairebé com si volgués satisfer el meu desig,
el tramvia número 17 negre bis em va enxam-
par en plena nuca.
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Se’m va enganxar la cua a un rail...
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