
Un galió, un tresor, una illa! 
Quina increïble aventura 

pels mars del tròpic! Tot va 
començar amb una carta 

perfumada d’espígol que la tia 
Làmpia va enviar als seus tres 
nebots. Quan vam partir, ningú 

no es podia imaginar com 
acabaria aquell viatge...
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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 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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Una carta 
perfUmada 
d’espígol...

Estimats amics rosegadors,

Doncs bé, aquell matí vaig anar a l’oficina, 

amb prou feines havia entrat quan...

Què? No sabeu qui sóc? Ehem, perdoneu-me, 

em presentaré tot seguit: el meu nom és Stil-

ton, Geronimo Stilton.
Sóc un editor, dirigeixo 

L’Eco del Rosegador, el 

diari amb més difusió 

aquí, a l’Illa dels Ra- 

tolins!

Bé, ara que ja m’he 

presentat, puc con-

tinuar? Ep, on m’havia  

7

tot va començar així, ben bé així.
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quedat? Ah, ja: en entrar al despatx vaig tro-

bar damunt de l’escriptori un sobre de color 

d’espígol.

Estava segellat amb una gota de lacre violeta, 

en la qual hi havia imprès un segell amb la 

lletra L .

La carta emanava un delicat perfum d’espígol.

Ah, no hi havia cap dubte: la carta era de la 

meva tia Eulàmpia (Làmpia per als amics) 

Stilton.

 Una carta perfUmada...

Geronimo Stilton

L’Eco del Rosegador

Carrer dels Canalons 13

13131 Ratalona (Illa dels Ratolins)

  
  

L
a ca

rta emanava un delicat perfum d’espígol
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estimadíssim 
geronimo...

Vaig obrir el sobre encuriosit:

Estimadíssim Geronimo,
vindré a veure’t dimecres al matí. 
He de parlar amb tu sens falta!
Afectuosament,
la teva tia Làmpia

EM va
ig esverar:

—Dimecres? Però si és avui!

En aquell moment la porta es va obrir de bat 

a bat...

9

  
  

L
a ca

rta emanava un delicat perfum d’espígol
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        Tia Làmpia, la meva tia preferida

S  L Vaig alçar el morro i vet aquí: al llindar del 

meu despatx hi havia la tia Làmpia, la meva 

tia preferida.

Duia un vestit de seda de color d’espígol, 

amb delicades puntes al coll i als punys.

Com sempre, portava el paraigüet lila bro-

dat, amb el mànec de mareperla i les lletres  

L S  gravades en or.

 estimadíssim geronimo...
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        Tia Làmpia, la meva tia preferida

La seva bossa de seda de color lila em recor-

dava la meva infància.

Vés a saber si la butxa-

queta interna de la 

bossa encara 

contenia 

aquells deli- 

ciosos bom- 

bonets de 

formatge 

que sempre 

m’oferia quan era petit.

Al coll, la tia Làmpia hi portava un medalló 

de plata en forma de cor, que contenia un 

retrat del seu difunt marit, l’oncle Espellerin-

gues.

El medalló també contenia un altre record 

preciós: un pèl del bigoti, ofert per l’oncle el 

dia del seu prometatge , com a penyora d’a-

mor etern.

 estimadíssim geronimo...
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L’oncle Espelleringues, capità de la marina, 

havia desaparegut feia gairebé vint 
anys.

Va partir en un viatge misteriós a les  
, en busca d’un tresor, i no va 

tornar mai més.

Fidel a la seva memòria, la tia Làmpia no  

s’havia tornat a casar mai més.

A tots els seus admiradors els ha-

via donat carabassa de manera ele-

gant: en el cor de la tia Làmpia 

només hi havia lloc per al record de l’oncle 

Espelleringues.

12

Al
 c
oll,
 la 

tia Làmpia hi portava un medalló de p
lata 

en 
fo
rm
a de cor

 estimadíssim geronimo...
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t’has tornat Un 
ratolí ben diferent!

La tia Làmpia em feia venir al cap els records 

més bonics de la meva infantesa.

Havia estat ella qui m’havia fet descobrir la 

PASSIó per la lectura. Cada vespre, quan 

em posava al llit, em llegia amb paciència un 

munt de faules, a quina més bonica.

La tia Làmpia em va abraçar fort i em va fer 

un petonet a la punta del morro.

—Estimat, estimadíssim nebot! Feia tant 

temps que no ens vèiem! Carai, quin posat 

més diferent que tens! I quin despatx més ele
 gant! T’has convertit en un ratolí important! 

N’estic molt orgullosa... Quina meravella!

Jo vaig esclatar a riure bo i allisant-me 

els bigotis:
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—Ehem, sí, tia, els negocis em van força 

bé, aquí a L’Eco del Rosegador... però 

digue’m, tia, de què volies parlar-me?

En aquell moment la porta es va obrir de bat 

a bat...

14

 t’has tornat Un ratolí...
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