
Mona Ratisa amaga un secret! 
Ratonardo da Vinci va amagar 

al quadre algunes pistes 
misterioses... El meu nas de 

ratolí em diu que aquí hi ha gat 
amagat; perdó, tresor amagat! 
M’heu sentit? Voleu venir amb 

mi, sí o no? Serà una recerca 
del tresor molt emocionant. 

Paraula de Stilton!
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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 Filosofi a

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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HO ADMETO, NO SÓC
UN RATOLÍ VALENT

Aquell vespre, en tornar a casa, em vaig ado-

nar que hi havia alguna cosa que no fun-

cionava.

Per què estava entreoberta la porta?

I què hi feia un llum encès al pis de dalt?

Cautelós com un ratolí, vaig anar de quatre
grapes pel passadís fosc. Un cop a la cui-

na, vaig alçar el morro amb molt de compte.

La nevera estava oberta...

I si havien entrat lladres a casa?

Ho confesso: no sóc un tipus gaire valent.

Vaig sentir esgarrifança...
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En tinc prou amb una pel.lícula de terror 

per espantar-me!
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HO ADMETO, NO SÓC UN RATOLÍ VALENT
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En tinc prou amb una pel.lícula de TERROR

per espantar-me!

Ben bé igual que en un film, de sobte es va

projectar damunt la paret de la cuina una 

en moviment. Algú cantusseja-

va i produïa uns sorolls estranys amb la garga-

mella, com si mastegués amb la boca oberta.

Què podia fer? Em vaig esmunyir

lentament cap a la porta, amb la idea d’anar

a buscar ajuda. Però 

just en aquell

moment el 

canalla es va 

dirigir cap a la

meva banda.

Em vaig amagar

darrere de la 

cortina...
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LES MEVES CROSTES
DE FORMATGE DEL

SEGLE XV!

Una pota greixosa es va apropar a la cortina...

Em vaig trobar a un pam del morro de Mar-

tin Gala, el meu cosí.

—Mi-te’l! —em va cridar a l’orella—. Es-

tàs content de veure’m, cosinet?

Jo boquejava de L’ENSURT.

—Tu.. . tu. . .  tu. . . però com t’atreveixes a

entrar a casa meva?

—Ui, sí que t’enfiles de pressa. Passava per

aquí, he vist que hi havia una finestra mal

tancada i m’he dit: per què no dono una sor-

presa al meu bon Geronimo?

Saps que una mica més i

tinc un atac de cor?
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—Au, vinga, vinga, que pesadet que arribes a

ser... però la teva crosta de Maó era ben bona,

saps? Passa d’allò més bé —va xisclar-me

amb la seva veueta de ratolí mentre es torca-

va el morro amb la meva cortina de brocats.

—PROU! —vaig cridar—. Això és un brocat

antic!

—No et preocupis, encara que sigui roba ve-

lla també va bé. Sóc de bon acontentar —va

dir entre rialles Martin Gala.

Aleshores, abans que el pogués

aturar, es va asseure a la meva

butaqueta d’època, que m’ha-

via costat una fortuna.

—NOOO! —vaig

bramar. 

Massa tard.

Martin Gala va anar a

petar a 

I amb la caiguda 

Slurp!
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va arrossegar una 

vitrineta amb la

mmeva col.lecció

de crostes de for-

matge antigues.

—La meva butaqueta! Les meves crostes del

segle XV! —vaig cridar, estirant-me els bigotis

de desesperació. Ell va endrapar-se un tros

enorme de crosta de Maó.

—Saps per què sóc aquí?

—No ho vull ni saber! —vaig cri-

dar—. FORA D’AQUÍ! I fes-me el favor de

menjar amb la boca tancada!

—Xxt, xxt, xxt, saps que ets pesat de

debò? T’obsessiones amb cada detallet! Au,

va, t’explicaré la novetat! —va continuar.

Em va fer l’ullet i va xiuxiuejar en un to cons-

pirador:

—Tinc una història sensacional per a la teva

impremta.

X
xt

Xxt
Xxt
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—Deus voler dir la meva editorial!

Ell va murmurar, en veu encara més baixa:

—Això mateix: t’interessa una notícia sensacional per

publicar en el teu diari, L’Eco del Rosegador? Una notícia

bomba que deixarà a tothom amb un pam

de morro, una cosa que ARRISSARÀ els bigotis de

tots? Només et diré que està relacionada

amb el quadre més famós de Ratalona: 
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Mona Ratisa...
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