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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.

CITA AMB EL MISTERI
A Londres, un lleó de bronze ha
començat misteriosament a
parlar... Per descobrir el que
passa, el meu amic Zero Zero K
m’ha convidat a una missió
secreta a la Gran Bretanya.
Brrr, quin cangueli felí!

Cita amb el misteri

Soc 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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Més estrany
que un forMatge
de bola quadrat...
El meu nom és Stilton, Geronimo Stilton,
i dirigeixo L’Eco del Rosegador, el diari més
famós de l’Illa dels Ratolins.
Aquell matí estava escoltant distretament l’última edició del telenotícies, quan el
presentador va xisclar:
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Més estrany que un forMatge de bola quadrat...

—Misteri a Londres! A Trafalgar Square...
Vaig fer un bot de la butaca i vaig exclamar:
—Per mil formatgets de bola! Un

misteri

a L ondres ? Que interessant...

Em vaig ajustar les ulleres damunt del morro
per escoltar amb més atenció, mentre el presentador prosseguia:
—A Trafalgar Square, la famosa plaça de
Londres, un dels QUATRE

LLEONS

de bronze que es troben sota l’estàtua de l’almirall Nelson ha començat misteriosament
a PARLAR, i ha provocat un gran esglai a tots els

passavolants. Quan algú li passa per davant,
el lleó crida: «APARTA’T,

BABAU!».

La policia de Scotland Yard no se sap explicar
aquest misteri...
Vaig apagar el televisor i vaig començar a gratar-me la closca, perplex:

UHM... Una estàtua que crida «Aparta’t,

—

babau!». Aquí hi ha alguna cosa estranya, molt
8
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Més estrany que un forMatge de bola quadrat...

mooolt estranya! Les estàtues de bronze
no parlen, i, sobretot, no criden.
Em vaig allisar els bigotis, tot capficat. Hi havia alguna cosa que em RONDAVA pel
cap.... i que tenia a veure amb Londres...,
però què era?
Després em vaig clavar un cop de

pota

al front:
—Ah, i tant, ara me’n recordo!

Qu

ee
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Més estrany que un forMatge de bola quadrat...

Uns dies enrere, havia llegit una altra notícia
interessant que també parlava de Londres i de
Trafalgar Square. N’havia RETALLAT l’article i l’havia posat en algun lloc..., però on?
Ah, ja ho tenia, l’havia fet servir de falca sota
una pota del meu ESCRIPTORI!

Aq
u
el t í
inc

!
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Més estrany que un forMatge de bola quadrat...

—Ja l’he trobat! —vaig exclamar triomfal, tot traient el trosset de diari de sota de
l’escriptori.
El vaig

ALLISAR bé i vaig llegir l’article,

que deia: «El professor Reginald Ratting,
gran EXPERT d’art, dissabte al matí, a les onze,
inaugurarà a Trafalgar Square, a la National
Gallery, un dels principals museus de Londres, la mostra

“Ratolins i formatges en el

món de l’art”. Hi assistirà la reina d’Anglaterra
en persona».

Va ser aleshores que vaig lligar totes dues notícies...
Umh... uhm... Umh

... uhm...

Umh... uhm
...
Umh... uhm
...
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