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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.

EL MISTERI
DEL PAPIR NEGRE
Al Museu Egipci de Ratalona
ha desaparegut el Papir Negre,
un antic document que revela
el secret de l’eterna joventut.
Com el recuperarem? Per sort
arriba l’agent Zero Zero Bis,
un rat (honrat?) que es malfia
de tothom...

El misteri del Papir Negre

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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BaBau, espavila’t,
espavilaa’t,
espavilaaa’t!
Era una gèlida matinada de desembre
i jo estava roncant ben calentó dins del meu
llit, però de sobte va sonar el telèfon...

RING, RING, RIIIIIIING!!!
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BaBau, espavila’t, espavilaa’t, espavilaaa’t!

Vaig obrir un ULL, després vaig obrir l’altre,
després vaig agafar l’aparell i vaig badallar,
mig adormit:
—Sí? El meu nom és Stilton,

Geronimo

Stilton... i sóc el director de L’Eco del Rosegador, el

DIARI més famós de l’Illa dels

Ratolins...

Però des de l’altre costat del fil vaig sentir
algú que BRAMAVA:
—Ah, sí? Doncs ves per on, el meu nom és
Berenguer de Drap! I si aquest diari és famós
és perquè el vaig fundar jo! Nét meu,

des

perta't , sóc el teu avi! I t’ordeno que et
llevis ara mateix!
Vaig balbucejar:

A... AVI, ETS TU? PERÒ SI ÉS... ÉS

—

MOLT D’HORAAA...

Ell va bramar més fort:
—Més que un nét, ets un babau, acabo de llegir
L’Eco del Rosegador, que ara dirigeixes tu (quan
8
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BaBau, espavila’t, espavilaa’t, espavilaaa’t!

jo n’era el director certes coses no passaven!!!)
i en tot el diari no he trobat ni un mal article, ni

una línia, ni una foto sobre el PAPIR NEGRE! Com a mínim saps de què et parlo, oi?
Jo estava molt desorientat i llavors vaig mirar
d’improvisar:

E EEEH? DAIXÒ ...

—

El Papir

Negre? Ah, que potser és allò, allò que s’enrotlla i que està fet de... de papir... egipci? I és
negre perquè el deuen fer amb unes plantes

.
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BaBau, espavila’t, espavilaa’t, espavilaaa’t!

Al final,

mort de vergonya, vaig haver d’admetre:

—Daixò, avi, em sap greu, però no sé pas què
és això del P APIR

NEGRE...

Aleshores es va produir un silenci... i jo vaig
preguntar, ACOQUINAT :

V

—Sí? Encara hi ets, avi?
De l’altra banda del fil, el meu avi va bramar:
—Ja m’ho podia imaginar! Nét meu, però en
quin món vius? Si no fos jo qui et digués certes coses, no sé pas com t’ho faries! Espavila’t,
alça’t, corre!

ESPAVILA'T, ESPAVILAA'T,

ESPAVILAAA'T!!! Vés de seguida al Museu
Egipci de Ratalona i escriu un article en exclusiva sobre el Papir Negre, entesos?!
Després em va penjar el telèfon.

Aquell va ser el primer cop que vaig sentir parlar del

MISTERIÓS Papir Negre...

Encara trasbalsat per la trucada de l’avi Berenguer, em vaig alçar i em vaig preparar per
anar al Museu Egipci de Ratalona!
10
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BaBau, espavila’t, espavilaa’t, espavilaaa’t!

Vés a saber el que m’hi esperava!
Vés a saber què era el Papir Negre!
Vés a saber per què era tan important!
Vé
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Quin ridícul!
Tot just sortir de casa, em va agafar mareig,
perquè amb les PRESSES no havia esmorzat.

Vaig córrer cap al bar, a prendre un batut de
formatge i un brioix de gorgonzola... Nyam...
Així que em va veure, el cambrer,
Kafet Croissant, em va dir:
—Perdoni’m, senyor Stilton, vos-

.

tè que és un escr

ptor fa-

mós, no podria aconseguir-me
una entrada per anar a veure la

mostra del P APIR N EGRE al Museu Egipci de Ratalona? He intentat trobar-ne, però sembla que
sigui impossible...
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vermell de vergonya

Quin ridícul!

, vaig balbucejar:

—Bé, la veritat és que... el papir... quina mostra?
Kafet em va mirar DECEBUT:

—Però com pot ser, jo em pensava que vostè
era un intel·lectual que sabia de què anava la
cosa... i no CONEIX el Papir Negre?
Encara més

vermell de vergonya, vaig dir adéu

a Kafet i vaig córrer a agafar l’autobus...
Mentre hi pujava, vaig
sentir dos rosegadors:
—Ja has vist el Papir Ne-

vermell de vergonya.

gre? És interessant, oi?
I jo,

Semblava que era l’únic
que no sabia res del Papir Negre!
Finalment, quan vaig arribar al

MUSEU EGIPCI

vaig veure una cua molt
llarga.
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Quin ridícul!

—Què espereu? —vaig preguntar molt sorprès.
Tothom es va girar, ESCANDALITZAT:
—Deu estar de broma, oi? Aquesta cua és per
entrar a admirar el papir més

FAMÓS del

món: el Papir Negre! Alguns hi som des d’ahir a
mitjanit!

vermell de ver-

gonya! Quin ridícul més espantós!
Encara em vaig posar més

Poc després em vaig

trobar el meu nebo-

det Benjamí i la seva amiga Pandora Woz:
—Hola, tiet Ger! Que bé que

hagis arribat,

així ens podràs explicar tots els SECRETS del

el
è és

Qu

ir

Pap

ò
Per

?
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Neg
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Papir Negre... Hem d’escriure un article per a la
revista de l’escola!
Vaig

SOSPIRAR, desmora-

litzat. Com era possible
que jo fos l’únic que no

sabia res del P APIR

NEGRE?

Havia d’entrar al museu per descobrir alguna cosa sobre aquell
misteriós papir...
ar
pass
r
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Quin ridícul!

Per això vaig dir a Benjamí i Pandora:

—Veniu amb mi, anirem a buscar el director del museu, el professor Ger O’Glyph!

Ell ens explicarà què és el P APIR N EGRE!
Justament aleshores, per la porta del museu
va sortir Ger O’Glyph:

JA ERA HORA, Geronimo, l’estava es-

—

perant, el seu avi m’ha avisat!

Darrere d’ell va APARÈIXER la meva
germana Tea, que va dir:
—Au, Ger, jo també t’esperava: m’ha trucat l’avi,
m’ha dit que tu has d’escriure un

arti -

cle i que jo he de fer les fotos...

16
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