
Era una freda tarda d’octubre. 

Estava col·locant l’última peça 

d’un complicadíssim puzle quan 

la taula va vibrar... i em vaig 

trobar morro a morro amb un 

rosegador extramusculós, 

extracatxes, extraenèrgic: era el 

meu amic Hiena! Un instant 

després, l’escalfor de casa ja 

només era un record... 

M’esperaven les perpètues 

neus del Kilimanjaro!

QUIN CANGUELI 
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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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BOMBONET
DE GORGONZOLA... 

O PATÉ DE FORMATGE
MANXEGO?

Era un vespre fred d’octubre.

A Ratalona, la Ciutat dels Ratolins, 

que t’arrissava els bigotis.

Vaig sentir esgarrifances mentre em cor-

dava l’anorac. Vaig tancar la porta del des-

patx i em vaig dirigir cap a casa...

Ai, perdó, encara no m’he presentat: 

el meu nom és Stilton,

Geronimo Stil-
ton! Dirigeixo L’Eco

del Rosegador, el

diari més famós de

l’Illa dels Rato-

lins!

7

hi bufava

un vent
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Bé, tal com us estava dient, vaig deixar el

meu despatx i em vaig dirigir cap a casa, car-

rer de Vilarata 8.

Hi vaig entrar... quina escalforeta!

El primer que vaig fer va ser anar

al lavabo i vaig emplenar la ba-

nyera... Em vaig submer-

gir a l’aigua... ah, com 

m’ agrada banyar-me!

Després em vaig posar

el meu pijama preferit i

em vaig calçar les sabatilles.

Em vaig fregar les potes satisfet

i vaig obrir la nevera.
—Nyam, nyam, quantes cosetes
bones! Bombonets de gorgonzola o
paté de formatge manxego? Suflé de mozza-
rella o mató de Montserrat amb mel? Lasanya
amb quilos de formatge fos o pastís de parme-
sà? Era difícil d’escollir res,

8

BOMBONET DE GORGONZOLA...

tot era deliciós!
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«Era difícil d’escollir res, tot era deliciós!»
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Com que no m’acabava de decidir vaig aga-

far el plat més gran que vaig trobar i me’l

vaig omplir de cosetes per picar. Em vaig fer

una xocolata calenta i dolcíssima i vaig arros-

segar les potes fins a la sala d’estar.

Vaig encendre la llar de foc. A la taula del

menjador hi tenia un puzle immens.

Representava una vista de la Ciutat dels Ra-

tolins, era com-pli-ca-dís-sim!

BOMBONET DE GORGONZOLA...
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Feia mesos que hi treballava, en aquell puzle.

Només me’n faltava un trosset i aleshores ja

hauria acabat!

—El podré emmarcar i penjar-lo. No passa

cada dia d’acabar un puzle com aquest!

Vaig examinar les últimes peces.

En vaig col·locar una, després una altra i en-

cara una més... amb el cor que em bategava

fort fort, vaig encaixar l’última peça. 

BOMBONET DE GORGONZOLA...
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EL MEU PUZLE!

Justament aleshores la taula va vibrar...
Jo vaig intentar d’aguantar-la quieta, però...

amb una altra sacsejada el puzle va explotar

en mil peces.

Vaig sentir un crit:

Vaig empal·lidir.

N’havia reco-

negut la veu.

Sabia a qui per-

tanyia. Al ratolí

més aventurer del

món. A... Hiena!

—Geronimoo ooooooooo!
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