
A Ratalona s’ha escampat una 
estranya epidèmia que provoca uns 
curiosos grans blaus. El metge més 

famós de l’Illa dels Ratolins està 
buscant-ne la cura, però hi ha algú 

que vol impedir-ho... Em tocarà a mi 
resoldre el misteri!
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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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em vaig rentar le
s dents 

amb la pasta dentíf
rica  

de gruyère i menta!

Una jornada 
molt especial

Era un tranquil dilluns de finals de setem
bre i jo m’estava preparant per a una jor

nada molt especial...

Zis-zas...
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Aquell matí havia d’anar a l’escola del meu ne

bodet Benjamí per inaugurar un labo ra
tori científic nou. I volia presentarm’hi 

ben elegant, atractiu i irresistible, per qua-
tre raons diferents:

 1)  havia de quedar bé davant del meu nebot;

2)perquè la directora de l’escola és una bo

na amiga meva;

3) perquè sabia que hi assistiria ella, és a dir, 

la professora Dot, l’enginyera Bit, 

una rosegadora mooolt fascinant, amiga de 

Tea;

em vaig pentinar el pelatge 
amb el gel bonpèl!

em vaig posar la roba 
acabada de planxar!

Quinaelegància! 
Una jornada molt especial

Bonpèl!Quin gel,
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4) perquè l’avi m’acabava de trucar, bramant:

—Ne't meeeeu! Ja t’has pentinat bé els 

bigotis? T’has vestit amb una certa elegàn

cia? T’has preparat per a la inauguració? Has 

escrit un discurs interessant? No facis un pa

per d’estrassa, com sempre, ens hi ju

guem el bon nom de L’Eco del Rosegador! 

Entesos, nét meu?

Per això, vaig posarhi els cinc sentits per fer 

una bona impressió, vaig donar una última 

mirada al mirall i vaig murmurar satisfet:

—Faig força patxoca!

 em vaig posar la corbata de 
seda vermella... cosa fina! 

em vaig ruixar amb 
perfum de cabrales!

Quinaelegància! ref nat 
a un 
I per 

...un toc de perfum
 

de Cabrales! 

com jo... 

Una jornada molt especial
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Després vaig saltar dins d’un taxi i em vaig 

dirigir cap a l’escola de Benjamí. De camí, 

vaig repassar el meu discurs, però com més a 

la vora érem de l’escola, més intranquil em sen

tia, fins que al final em van començar a tre-
molar els bigotis de nervis...

El taxista, un rosegador de l’edat de l’avi 

Be renguer de Drap, cepat i grossot, amb uns 

 com un manillar de bicicleta, em va 

repassar pel mirall retrovisor. Després, quan ens 

Però vostè és Stilton, oi?

Una jornada molt especial
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vam aturar en un semàfor en vermell, es va girar, 

va fer uns ulls com unes taronges i va exclamar:

—Però vostè és Stilton, oi? Geronimo Stil-
ton? El director de L’Eco del Rosegador? 

—Ehem... sí, sóc jo, exactament!

—Però ja se n’ha adonat, senyor Stilton, que 

té el morro més blanc que un mató en una 

nit de lluna plena? Vol dir que es troba bé? 

Que potser s’ha marejat, per casualitat? 

Miri que no vull pas que em taqui la tapisse

Ehem... 
sóc jo!

 11

Una jornada molt especial
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ria, eh? Per a casos com aquest, sota el seient hi 

ha unes bosses per al mareig; les tinc sempre 

a mà per a rosegadors poc soferts com vostè.

Vaig intentar tranquil·litzarlo:

—No és que m’hagi marejat, és que tinc por. 

Aviat hauré de:

1) travessar una sala plena de gent, caminant 

per damunt de la catifa vermella (i no vull 

ensopegar!);

2) llegir un discurs oficial davant 

d’un munt de rosegadors, periodistes i cà

meres de televisió (sense embarbussar-me), i 

3) tallar la cinta inaugural (sense ferir-me 

una pota).

El taxista va fer una ganyota i va rondinar 

tot sorprès:

—Senyor Stilton, no em pensava que fos tan 

poqueta cosa... Jo estava convençut que 

vostè era un rat honrat i brillant, com el seu 

avi Berenguer de Drap! Sovint el porta

Una jornada molt especial
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va en el meu taxi, sap? Aquells sí que eren 

bons temps!

Vaig provar de justificar-me:

—Ehem... normalment... vull dir que sovint... 

de vegades... jo també sóc capaç de tenir... 

una certa gràcia i de ser brillant. Però avui 

he de parlar en públic i em tremolen els bi

gotis de nervis. Per cert, si no li fa res, però, 

és que encara ho he de repassar una mica...

Quins nervis!

 13

Una jornada molt especial
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Després em vaig amagar darrere els fulls 

del meu discurs, mentre el taxista murmurava:

—Uf, ja no queden periodistes com els d’abans! 

El seu avi Berenguer, allò sí que era un pe rio 

dista com Déu mana! No un matonet com 

vostè!

Per sort, ja havíem arribat a l’escola de primà

ria de Ratalona on jo també hi havia anat de 

petit, quan era un ratolinet com Benjamí...

Quan vaig baixar del taxi, em vaig adonar 

que hi havia una mena de boireta blava 

i que feia una terrible pudor d’all.

Que estrany!Que estrany!

Una jornada molt especial
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Que estrany!Que estrany!

Geronimo! 

Tiet Ger! 

Visca!
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