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BRRR, 
QUIN FRED FELÍ!

Ho recordo  com si fos ahir. Era el matí del 

24 de desembre, la vigília de Nadal. Em vaig 

alçar amb esgarrifances, perquè aquell matí 

feia fred, un fred Felí! 

Brrr...

Brrr...



MASSA 
VENT! 

MASSA 
PLUJA! 

MASSA 
NEU! 

Ai, perdoneu, però si encara no m’he presentat: 

el meu nom és Stilton, Geronimo Stilton, 

i sóc el director de L’Eco del Rosegador, el dia ri 

més famós de l’Illa dels Ratolins!
Doncs això, com us deia, aquell dia a Ratalo-

na feia  fred, un fred felí! Vaig  

donar una ullada fora de la finestra, tremo-

lant: per mil formatges de bola, bufava un 

vent increïble,  vent... Al cap de poc 

vaig tornar a mirar: s’havia posat a ploure! 

Plovia fort, a bots i ...

Un instant després, però, vaig murmurar 

estupefacte:

BRRR, QUIN FRED FELÍ!



MASSA  
PEDREGADA! 

UN  
TORNADO?

—Ves per on..., ara neva! Quins flocs més 

grossos!  grossos...

Poc després va començar a pedregar, amb 

uns GRANISSOS grossos 

com ous! Que grossos que eren,  

grossos...

Vaig fer uns ulls com unes taronges: el cel 

s’havia tornat fosc,  fosc!

Vaig cridar:

—Escarritx, per mil formatges de bola, i si 

arribés un tornado???

Em vaig afanyar a encendre la ràdio

i vaig sentir el locutor:

Caram!

BRRR, QUIN FRED FELÍ!



—Pronòstic del temps per avui. Pobres de 

nosaltres, preveiem un temps esgarri-
fo’s en tota l’Illa dels Ratolins..., però so-
bretot a la ciutat de Ratalona..., i sobre-
tot a la zona del carrer Vilarat..., i so-     
bretot al número 8 del carrer Vilarat... 

i si us dieu Geronimo Stilton val més que 

estigueu preparat.

BRRR, QUIN FRED FELÍ!

Què?
          ...i si us dieu

 
G

eronim

o Stilton...

  m
olt

 moolt mooolt preparat...



Em vaig fregar els ulls i em vaig escurar les 

orelles: que ESTRANY!

D’acord, m’acabava de llevar i encara anava 

una mica adormit, però em semblava que 

a la ràdio havien esmentat precisament l’adre-

ça de casa meva i el meu nom... Quina cosa 

més ESTRANYA!
Però... mmm... aquella veu m’era estranya-

ment familiar...

El locutor de la ràdio va prosseguir:

—Avui farà fred,  fred, temperatures 

de vint graus sota zero, o aneu a sa-

ber... potser més i tot, vint-i-cinc graus sota 

zero, o fins i tot cinquanta graus sota zero!!!

Vaig xisclar, esverat: 
—Cinquanta graus sota zero? Per mil for-

matges de bola!!!

El locutor va continuar:

—Doncs bé, si avui heu de sortir al carrer, 

feu-me cas, abrigueu-vos bé: calçotets llargs 

 11

BRRR, QUIN FRED FELÍ!



XX

XX

XX

XX

de llana pura, mitjons gruixuts, samarreta de 

cotó, samarreta de llana,  

de franel·la, jersei de llana, paravent, anorac 

model del Pol Nord, gorra de llana, orelle-

res, abrigacues polar i ulleres d’esquiador.  

I si sortiu, una motxilla plena de provisions, 

un termos ple de te calent, un 

sac de dormir, una tenda d’alta muntanya, es-

quís de fons, un manual de supervive‘n-

cia polar... i, si podeu, endueu-vos un radia-

dor, millor si és amb rodetes, us podria ser 

molt útil! Entesooos?
Jo em vaig quedar de pedra.

Però, si ho deia la ràdio...

Em tremolaven els
 
bigotis bigotis
bigotis bigotis

 
de 

desesperació.

—Vatua l’olla, però justament avui, la vigília 

de Nadal, ens ha de fer aquest temps de mi-

sèria?

Em vaig abrigar de la punta de les orelles fins 

BRRR, QUIN FRED FELÍ!
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1. Calçotets llargs de llana pura
2. Jersei de llana  
3. Paravent
4. Camisa de franel·la
5. Mitjons gruixuts
6. Samarreta de llana 

 7. Orelleres 
 8. Abrigacues polar
 9. Manual de supervivència
10. Esquís de fons
11. Ulleres d’esquiador
12. Radiador amb rodetes

EQUIPAMENT NECESSARI
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EQUIPAMENT NECESSARI

VET
 AQUI EL QUE EM VAIG POSAR...

13. Termos ple de te calent
14. Sac de dormir 
15. Tenda d’alta muntanya
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a la punta de la cua, em vaig posar la motxilla 

a l’esquena i vaig arrossegar el ra-

diador amb rodetes (em semblava ben es-

trany, però si ho deia la radio... ves!). 

Després vaig sortir de casa. 

Però així que vaig ser al carrer...

TOTS els vianants van esclafir a riure!

BRRR, QUIN FRED FELÍ!

Que divertit!
Que babau! 

Ehem... 



Perquè tot i ser desembre, no feia gens de 

fred... vaja, era un dia assolellat  

i bonic...

I l’únic que anava  com si fós-

sim al Pol Nord era jo!

Em vaig posar vermell com un tomàquet.

Quin ridícul tan espantós!

BRRR, QUIN FRED FELÍ!

He, he, he!

Ha, ha, ha!

Sabeu qui és aquest? No? Bé, 
doncs ho descobrireu a la 

pàg. 17... 

...i a la pàg. 19 
 descobrireu què és això!



BROMA NÚMERO 1: 
EFECTES ESPECIALS PER 

A UN COSÍ BABAU

Mentre tothom esclafia a R¡URE, vaig 

intentar dir:

—Però... com és... que no fa fred... un fred 

horrible... I bé que ho han dit a la ràdio... la 

motxilla..., el radiador...

Una veu familiar va cridar:

—Ha, ha, ha, mireu-lo, arrossega un radia-

dor... amb rodetes!
Vaig provar d’explicar-me:

—Ehem, la veritat, vet aquí, en efecte, arros-

sego un radiador amb rodetes perquè el locu-

tor de la ràdio ha dit que justament...

Llavors dins del meu cap es va produir una 

llambregada.
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Vet aquí de qui era la veu que havia sentit  

a la ràdio... Era la veu de Martin Gala! Per 

aquesta raó m’havia semblat tan coneguda!
Sabeu qui és Martin Gala? No? Doncs sí 
que esteu de sort!
És el meu cosí (pobre de mi!), i és famós en 

tota l’Illa dels Ratolins per les seves bromes, 

idees i gracietes (que ell, pobre de mi, 

sempre les prova amb mi!)

BROMA NÚMERO 1: EFECTES ESPECIALS PER A UN COSÍ BABAU

Vet aquí la veu 

de la ràdio! 

El meu cosí Martin Gala, 
famós per les seves bromes! 
(Ja l’heu vist a la pàg. 15!).



Martin Gala va xisclar:

—Ha, ha, ha! Era una broma!

Va treure’s un bloc de notes i va escriure:

—Broma número 1: efectes especials per a 

un cosí BABAU... L’experiment ha estat un 

èxit. El ratolí babau (és a dir, el meu cosí) hi 

ha caigut de quatre potes!

Jo no sabia què dir, però ell va continuar:

—Cosí, estic escrivint un llibre 

sobre les bromes i he de fer tota una sèrie  

d’ . He de ve-

rificar totes les bromes abans de publicar-lo, 

jo sóc un investigador seriós...

Després es va vantar:

1. Aire condicionat en comptes 

de calefacció!

2. Un panell fora de la finestra amb vent, 

PLUJA, neu, calamarsa i... un tornado! 
3. Ràdio amb telecomandament, per retrans-

metre un anunci fals!

BROMA NÚMERO 1: EFECTES ESPECIALS PER A UN COSÍ BABAU
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