
Voleu saber què hi faig a bord d’un 

antic vaixell enmig de l’Oceà 

Atlàntic? Diuen que sóc un 

descendent del famós explorador 

Vasco da Gama, i per això m’han 

convidat a reviure el seu viatge per 

mar. Ai, quina aventura! Us deixarà 

sense respiració!

ALARMA, RATOLÍ  
A L’AIGUA!
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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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Una calor  
qUe fonia els bigotis...

Era un dia calorós, què dic calorós, calorosís-

sim de juliol: el sol BRILLAVA roent damunt 

Ratalona, no hi havia ni una alenada de vent i 

el termòmetre marcava els 35 graus!
Per mil formatges de bola (fosos), feia una 

calda tremenda!

I, a més a més, se m’havia ESPATLLAT 

l’aire condicionat!

Aparell d’aire  
condicionat  
Ratpelat espatllat!

Uf,  

quina calda! 
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Ai, perdoneu, encara no m’he presentat! (Amb 

aquesta CALOR se m’evapora el cerve-

llet!). El meu nom és Stilton, Geronimo 
Stilton, i dirigeixo L’Eco del Rosegador, el 

diari més famós de l’Illa dels Ratolins. 

Bé doncs, com us deia, aquell dia era a CASA, 

repassava els comptes i estava la mar de satis-

fet: L’Eco del Rosegador era el diari més venut 

de l’Illa dels Ratolins!

Va ser aleshores que va 

SONAR el telèfon. Era 

Sally Rat maussen, que va 

cridar:

—Stiltooon, això no que-

darà així! Ni parlar-ne! 

Em venjaré, destruiré 

L’Eco del Rosegador! 

M’hauria agradat dir-li que 

no s’ho agafés tan a la va-

lenta... tot plegat perquè 

Una calor qUe fonia els bigotis...

Em venjaré! 

Afirmo! 

Sally Ratmaussen  
dirigeix La Gaseta Ratada  

i és la rival número u  
de Geronimo.

T2_10247666 Alarma, ratoli a l'aigua 007-119.indd   8 22/7/19   11:51



jo venia uns quants exemplars més 

que ella, però ella ja havia penjat.

«Vés a saber quina una en porta de cap Sally, 

per venjar-se...», vaig pensar, tot AMOI
..
NAT.

Després d’aquella ESTRANYA truca-

da, vaig intentar reprendre la feina, però no 

vaig ser capaç de concentrar-me amb aquella 

calorada.

Vaig trucar a un tècnic de l’empresa Ratpelat 

per reparar l’aire con-
dicionat, però la secretà-

ria em va bramar a l’orella:

—Sííí? Aquí Ratpe-
lat! Tots els tècnics es-

tan ocupaaats! No podem 

fer res per vostè, senyor 

Stilton, prepari’s per suar 

la cansalada!

Per això, vaig haver de provar sistemes 
alternatius per refrescar-me...

 9

Una calor qUe fonia els bigotis...

Sííí? A
quí 

Ratpelat!
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TOTS ELS INTENTS QUE VAIG FER 

 Em vaig preparar 
un sorbet 
doble de menta 

amb mozzarella...

...però era massa fred i em 
va agafar un 

 mal de panxa 
fulminant!

Em vaig posar en  
remull dins de la 

 banyera glac,ada ...

...però vaig haver de sortir 
perquè se m’estava  

congelant  la cua!

per refrescar-me...

1

2

2

PRIMER INTENT

SEGON INTENT

1
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Em vaig lligar dos glac,ons amb un 
toc de menta a les orelles i dos a les potes... 

...però em vaig empastifar 
tot el pelatge i em vaig trobar 

envoltat de mosquits!

Vaig decidir dutxar-me amb 
 aigua gelada ...

...però vaig  relliscar  
i vaig anar a petar dins de la  

peixera del meu peixet Anníbal! 

TERCER INTENT

QUART INTENT

1

1

2

2
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No va ser fins aleshores que no vaig recordar 

que a les golfes tenia un VENTILADOR molt 

vell, que m’havia refrescat un munt d’estius...

Vaig anar-lo a BUSCAR: era la meva única 

esperança!

Però... on havia ficat la clau de les golfes?

L’havia penjat  a l’entrada? O potser 

era en un calaix del meu escriptori?

O potser a la cuina?

O potser l’havia deixat en algun gerro del 

saló?

 12

Una calor qUe fonia els bigotis...

ESCARRITX, QUINA EMOCIÓ!

COTXE  DESPATX CASA CELLER GOLFES
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Vaig furgar pertot arreu, 

fins que per fi la vaig tro-
bar... ficada al forat del pany 

de les golfes!

Vaig obrir la porta i vaig mi-

rar al voltant per 

buscar el famós ventilador. 

Però de sobte em vaig veure 

rodejat de records de mil 

aventures...

Encara hi havia el casc d’ex-

plorador que havia fet ser-

vir a la jungla, el bar-

ret de cowboy que m’havia 

regalat Falcó Roig i l’unifor-

me amb què havia guanyat 

el Campionat Mundial de 

Karate!

 13

Una calor qUe fonia els bigotis...

ESCARRITX, QUINA EMOCIÓ!

Vet aquí  

on era  

la clau!
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LES MEVES GOLFES
1) Els pals de golf que m’havien fet guanyar la Supercopa amb l’avi 
Berenguer. 2) L’equip de submarinista que havia utilitzat per submergir-me  
a l’Illa Corsària. 3) La vella maleta per a les vacances a la pensió 
Mirarrats. 4) Els esquís amb què anava a esquiar al pic de la Catipén.  
5) La pilota de bàsquet firmada pel campió Llargarut Boing! 6) Les botes 
de futbol que havia fet servir per substituir Ganàpia Cross. 7) El barret 
de cowboy que m’havia regalat Falcó Roig. 8) La gorra de cuiner que 

11
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LES MEVES GOLFES
1) Els pals de golf que m’havien fet guanyar la Supercopa amb l’avi 
Berenguer. 2) L’equip de submarinista que havia utilitzat per submergir-me  
a l’Illa Corsària. 3) La vella maleta per a les vacances a la pensió 
Mirarrats. 4) Els esquís amb què anava a esquiar al pic de la Catipén.  
5) La pilota de bàsquet firmada pel campió Llargarut Boing! 6) Les botes 
de futbol que havia fet servir per substituir Ganàpia Cross. 7) El barret 
de cowboy que m’havia regalat Falcó Roig. 8) La gorra de cuiner que 

havia usat a la competició de Supercuiners. 9) L’uniforme amb què havia 
guanyat el Campionat Mundial de Karate. 10) Les botes que m’havia 
posat a Moscou quan havia anat a la recerca de les set matrioixques.  
11) L’equip d’astronauta que vaig fer servir a la meva missió a l’espai.  
12) La góndola de cristall que m’havia comprat Patty Spring a Venècia. 
13) La col·lecció d’orinals de la besàvia Ratil·la. 14) El ventilador que 
m’havia regalat Tea. 
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