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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.

Misteri al Prado
Algú ha robat un famosíssim
quadre del museu del Prado...
i per una estranya coincidència
jo sóc justament a Madrid
amb Xafarot, el meu amic
investigador! S’inicia així
una aventura extraràtica!

Misteri al Prado

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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¿ErEs tú,
GEronimo?
Era una tranquil·la tarda de divendres a Ratalona i jo era al meu despatx.
Estava enfeinat, molt enfeinat, vaja, enfeinadíssim... buscant una idea extraràtica per a un nou
llibre? No!

Comprovant el correu electrònic?
Buscant un article de bigotis?

tampoc!

Encara menys!

Per ser més exactes, estava fent una recerca,
però no tenia res a veure
amb la feina...

A I, pero q u e desp
7
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¿ErEs tú, GEronimo?

Encara no m’he presentat: el meu nom és Stil-

ton, Geronimo Stilton, i sóc el director de
L’Eco del Rosegador, el diari més famós de l’Illa
dels Ratolins. Doncs això, tal com us deia, aquella tarda estava molt enfeinat... perquè havia
d’ajudar els meus nebots Benjamí i Trappy a fer
un treball de l’escola!
—Tiet Ger, gràcies per convidar-nos a la redacció —va exclamar Benjamí, abraçant-me .
—Sí, Geronimet, gràcies! Tens un munt de llibres

Gr
à

interessants sobre Espanya. Farem un treball
cie

iet Ger!
s, t

extraràtic! —va afegir Trappy.
Mentrestant, Benjamí m’havia

posat sota el nas un llibre que
havia agafat de la prestatgeria.
El va començar a fullejar i me
n’anava mostrant les il.lus-

tracions:
—Quin lloc tan meravellós,
tiet Ger! La música flamenca,
8
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¿ErEs tú, GEronimo?

el sol, l’art... Ai, com m’agradaria visitar Espanya! Seria extraràtic!
Vaig

somr¡ure, feliç davant tant d’entusiasme:

—Potser un dia hi podríem an...
No vaig tenir temps d’acabar la frase perquè va

sonar el telèfon.

Que estrany! Havia dit a Ratisa, la meva secretària, que em passés només les trucades molt

molt molt importants! I doncs... qui podia ser?
Vaig respondre i una veu alegre i melodiosa em
va dir, en espanyol:
—¿Geronimo? ¿Geronimo Stilton? ¿Eres tú?

P er

mil formatges de
bola, però si jo la coneixia, aquella veu!

—Anita Ratoncita! —vaig exclamar sorprès—.
Quina alegria sentir-te! Ai, quant de temps ha
passat des que estudiàvem periodisme a la
universitat!
Benjamí i Trappy van intercanviar una mirada
perplexa, mentre jo continuava parlant:
10
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¿ErEs tú, GEronimo?

—Estudiàvem
fins a altes hores de la nit..., preparàvem treballs quilomètrics

A

..
ure.
ve

per als exàmens..., corregíem
síl·laba a síl·laba tots aquells
articles... Ai, que

bé que
ens ho passàvem!

Trappy va comentar en veu

g!
Ar

alta:
—Bé? Geronimet, em penso
que vas mig errat...

—Com dius, Geronimo, que
t’has menjat un rat? —va pre-

I jo em vaig posar vermell.
—Ehem, perdona, Anita, és

sant!
res
e
nt

I

guntar Anita.

que estic ajudant els meus nebots en un

treball que han

de fer. Ves quina casualitat, és
sobre Espanya!
11
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¿ErEs tú, GEronimo?

La meva amiga va deixar anar una rialla, i després va afegir en to misteriós:
—Així doncs, la meva trucada no podia ser més
oportuna! He, he, he!

A mi se’m van arrissar els bigotis de curiositat, mentre Ben i Trappy em miraven, cada cop
.

més
Anita va prosseguir:

—Saps que dirigeixo un diari aquí, a Madrid?
Justament et trucava per convidar-te a visitar la

meva redacció. Per què no em véns a veure
aquest cap de setmana?

simpàtica i salada, Anita Ratoncita va

ser companya d’universitat de Geronimo Stilton. Després es va especialitzar
en periodisme i va convertir-se en la
directora d’un dels diaris més famosos
de Madrid.
Igual que a Geronimo, a Anita li encanten els llibres, la música i el teatre...
Vet aquí per què són tan bons amics!

toncita

Anita Ra

12
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¿ErEs tú, GEronimo?

—Ehem, aquest cap de setmana...
No sabia què respondre: era

invitació extraràtica,

És
u

una

ació extrarà
nvit
ti c
i
a!
na

però havia promès als meus nebots que els ajudaria amb els

deures!

—És clar que també pots portar
els teus nebots. Només faltaria!
—va exclamar Anita—. Una

s ortida així seria una manera ideal de completar el seu
treball.

De debò que puc venir amb ells?

—

En sentir aquelles paraules, Benjamí i Trappy es
van mirar, després em van mirar a mi, amb
els bigotis que els tremolaven de l’emoció, i al
final es van posar a saltironar al meu voltant, molt engrescats...

—I tant que sí! —va respondre Anita.
13
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¿ErEs tú, GEronimo?

Vaig somriure i vaig dir:
—Gràcies per la invitació! Vindrem tots tres
amb molt de gust.
—Ja em diràs a quina hora arribareu. Us vindré
—va dir Anita.

a buscar a l’
Així que vaig

penjar, Ben i Trappy

em van agafar per les potes i van cridar:
—Visca, visca! Anirem a Espanya!

Em va encantar veure’ls tan feliços!

Però tota aquella alegria es va estroncar perquè
algú va trucar insistentment a la porta...

14
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