
ai, ai, stiltonut,
s’ha acabat la llet

de mamut!

A la costa oriental de la pre-
històrica Illa dels Ratolins 
hi ha coves i els habitatges
rudimentaris de Pedròpolis, 
un poblat primitiu habitat pels 
primers Rosegadors Sàpiens. 
Aquí també viu l’avantpassat 
de Geronimo Stilton: Geronimo 
Stiltonut, juntament amb 
la seva família i els seus amics.

Per descobrir totes les aventures 
de Geronimo i dels seus amics, 
visiteu el lloc web: 
www.geronimostilton.cat

En una nit fosca de tempesta, els mamuts 
fugen de les pastures i deixen els prehisto-
rats... sense provisions de llet! Geronimo 
Stiltonut haurà de sortir a la recerca 
dels paquiderms prehistòrics en un viatge 
amb moltes aventures en què estarà 
a un pas de l’extinció!

ai, ai, stiltonut, s’ha acabat 
la llet de mamut!

Geronimo Stilton

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 sensa-
cional reportatge, El misteri 
del tresor desaparegut.
Els seus llibres, traduïts a 
35 llengües, han venut més 
de dos milions d’exemplars 
a Catalunya i 45 milions 
més arreu del món!
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Geronimo Stilton!
Paraula de Stilton
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Era un tranquil·líssim matí de final d’estiu, i el 

sol acabava de sortir. L’aire era bas-

tant tebi, una lleugera brisa bufava 

des del mar i els petits pterodàctils refilaven 

alegres...

Ah, era justament el dia perfecte per dedicar-

me a una tasca molt important!

Benvolguts amics rosegadors, em dic Stilto-

nut, Geronimo Stiltonut, 

i sóc el director de L’Eco de la Pedra, el diari 

més famós de la prehistòria (ehem, de fet 

perquè és l’únic!).

Tal com us deia, aquell mati
,

 m’ha-

via llevat ben d’hora i ja estava conduint un 
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carretosaure*especialitzat en 

transports especials.

A l’entrada de L’Eco de la Pedra, la meva ger-

mana Tea i el meu col·laborador  
 m’esperaven impacients. 

Astut va dir:

—Mestre, hem rebut el missatge! 

Ens has demanat que estiguéssim a punt i ho 

estem! Però, ehem..., a punt per fer què?!
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—Això mateix! —va dir Tea—. Ger, 

com és que tu, que ets el rosegador més 

gandul de la prehistòria, t’has lle-

vat tan d’hora? I què fas amb aquest 

carretosaure?

Els vaig dir, tot decidit:

—Us he cridat per tres raons molt sim-

ples: RAÓ NÚMERO U , 

la calor de l’estiu 

ja s’està acabant; 

RAÓ NÚMERO 
DOS, encara falta 

per a l’es  tació de 

les pluges, i RAÓ 
NÚMERO TRES, 

L’Eco de la Pe-

dra té molta 

feina! Queda 

claríssim,

no?!

Queda clar?
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—Daixò, mestre... —va dir Astut—. Real-

ment no he entès ni un borrall!
Llavors vaig exclamar:

—Per mil pedres espedregades, teniu raó: no 

us he dit el més important! Us he obligat  

a despertar-vos tan de matinada perquè les 

lloses sobre les quals cisellem L’Eco 

de la Pedra s’han acabat.

—Què dius?! —va preguntar Tea—.  

I com m’ho faré per escriure els meus articles?

Astut també estava amoïnat:

—I jo... com m’ho faré per publicar el 

de trenta lloses Com triar el teu 

trotasaure?!

—Per això mateix us he cridat. Anirem a bus-

car més lloses a la pedrera! —els vaig dir.

—Molt bé, germanet! —va fer Tea—. Per una 

vegada, has tingut una bona idea!

Mmm... realment aquell dia la meva germana 

estava inspirada fent compliments!!!
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A bord del carretosaure vam pujar a l’altiplà 

que hi ha damunt de Pedròpolis, vam 

arribar a la pedrera i ens vam posar potes a 

la feina. Heu de saber que extreure les lloses 

de la roca és una feina dura, duríssima 
i extenuant!
Vam estar bregant tot el matí, fins que Astut 

em va fer caure una llosa just damunt 

de la pota.

QUIN MAL MeS MEGALiTIC!!!
AUUUU!!!

Oh
, n

O!!!

au, a
u!

Glups!

Bruuum, Bruuum, Bruuum!
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Oh, nooo! El meu crit havia estat 

tan fort que havia provocat una es-

llavissada des del cim de l’altiplà...

L’allau de pedres es va aturar a 

tot just dues mil·licues de nosaltres. 

Fiuuu... Ens havíem salvat per un 

bigoti!!!

Bruuum, Bruuum,
Bruuum...
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