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Geronimo Stilton és el director de 

L’Eco del Rosegador, el diari més  

famós de l’Illa dels Ratolins. Dedica 

el temps lliure a escriure històries 

alegres i divertides. En aquesta nova  

aventura Geronimo persegueix els 

pèrfids gats pirates a l’Antic Egipte  

i, a la cort del faraó Kefren, haurà  

de desmuntar els seus plans malvats  

i salvar la història.
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�

ToT va començar un 
maTí fredíssim 

d’hivern. Ja feia dies 
que Ratalona esTava 
paraliTzada soTa un 

meTre de neu...

i Jo esTava calenTó a casa, 
abrigadíssim per eviTar que se’m 

glacessin els bigotis!

però quina badada, si em descuidava de presenTar-me: el 
meu nom és sTilTon, geronimo sTilTon, i dirigeixo l’eco 

del rosegador, el diari més famós de l’illa dels raTolins!

esTava, doncs, ben calenTó a casa 
quan va sonar el Timbre! vés a saber qui poT ser 

amb aquesT Temps Tan 
desasTrós...

Brrrr!

?!?
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Per Mil format-
       gets de bola,
          Ja vinc, 
  Ja vinc!

qui hi ha?

que esTrany, no  
es veu ningú, 

només un gran 
ninoT de neu...

MMMM... poTser 
he somiaT que 

sonava el 
Timbre!

escaRRitx! Ha, Ha, Ha... T’ha agradaT 
la bromeTa? vinga, anem a 
Jugar a baTalles de boles 

de neu! 

ai, Ja m’ho 
hauria poguT 
imaginar... 

marTin gala!

véns o no? 
no puc pas Jugar 

ToT sol!

Ja saps que no 
m’agrada la 

neu i l’hivern 
encara menys!

l’hivern?

Psè... a Tu, esTimaT 
geronimo, no T’agrada 

cap esTació!
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«a la primavera, massa VENT». «a l’esTiu, massa humitat».

«a la Tardor, massa FULLES per Terra». bé, com a mínim, si no 
vols Jugar ofereix-me 
una xocolaTa desfeTa!

el que vulguis, 
però enTrem a 
casa... bRRRR!

eiii! Hola, g!  
hola, marTin gala! ?!?

Paaatty! hola, TieT marTin 
gala!

hola, nanos! 
on aneu?
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      l’escola esTà Tancada, 
             i porTo benJamí i 
     pandora a fer un Tomb 
         amb la moTo de neu! 
             volia pregunTar-li 
                           al g si...

per cerT, 
on és?

geronimo? fa un 
segon era aquí!

Òndia!
vaig correnTs 
a casa a buscar 

una pala! T’aJudaré!

si no es fica en 
embolics, geronimo no 

esTà conTenT!

i TanT, ell 
sempre buscanT-

se maldecaps!

atenció, 
atenció, un 

missaTge per a la 
família sTilTon!

eH?

BIGOTIS DE GAT!
aquesT ninoT 
de neu parla!

repeTeixo, missaTge 
per a la família 

sTilTon!

aquesta veu 
em sona!

escaR-
Ritx!

Professor 
Volt!

és vosTè? bon dia, 
senyoreTa 

spring!

vosTè sí que 
és un geni, 
professor!
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geronimo? fa un 
segon era aquí!

 
perdoneu que em mosTri d’aquesTa 
manera Tan ESTRaMBÒTICA, però 
la ciuTaT esTà paraliTzada i això 

       de col·locar una Telecàmera 
                en un ninoT de neu...

 m’ha semblaT la manera 
       més senzilla de 
        conTacTar amb 
          geronimo!

vosTè sí que 
és un geni, 
professor!

gràcies! 
haig de parlar 

urgenTmenT amb 
geronimo i amb 
ToTs vosalTres!

i vosTè 
on és, 

professor?

ara us donaré les 
insTruccions per 

arribar fins al meu la-
boraTori secreT! però 

on és geronimo? 
no el veig!

eHM... ara maTeix 
esTà enfeinaT! 

un cop al laboraTori del professor 
volT...

Ja som aquí, 
professor!

perdoni el reTard, 
però és que hem TinguT 

algun PRobleMet!

!?
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pels miTJons del gaT 
amb boTes! què li ha 

passaT al pobre 
geronimo?

     és una llarga 
    hisTòria! però 
   em sembla que 
     amb una mica  
 d’escalfor...

Tinc el que necessiTem: 
una bombeTa d’ENERGIA 
SOLAR per fondre els 

meTalls!

oh, això anirà 
perfecTe, 

professor!

aguanTa, cosineT, 
d’aquí a poc seràs 

lliure...

per què ens volia 
veure, professor? eh?

      ah, sí... és per culpa del Tempògraf... 
l’insTrumenT que vaig invenTar per 

Tenir conTrolaT el passaT! des 
d’aquesT maTí que el gràfic assenyala 

una variació... algú vol canviar 
la hisTòria!

oh, no! això vol dir que 
els gaTs piraTes han 
enTraT en acció, oi?

aquells 
GATOTS 
Maleïts!

exacTe! Tornen a viaTJar en 
el Temps, i com que Ja me’ls 

conec, aquesT viaTge només 
    poT Tenir una finaliTaT...

... canviar la hisTòria 
per Treure’n

profiT!
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així doncs, hem 
de marxar de 

seguida! 
cap a on es 

dirigeixen els 
gaTs piraTes?

   a memfis, capiTal de l’antic 
      egiPte, a l’any 2484 ac, 
                     al regne de Kefren, 
                        faraó de la quarTa 
                               dinasTia!

i sap per què han 
escolliT aquell 

període?
només són 
sospiTes, 
senyoreTa 

spring!

Kefren va fer consTruir una gran 
         piràmide. però no només això, 
            segons alguns esTudiosos També 
                va fer compleTar la consTrucció 
                 d’un dels monumenTs més famo- 
               sos de la hisTòria: L’ESFINX!

l’esfinx 
Té cos de lleó i cap d’home. segons alguns 
esTudiosos, el seu rosTre represenTa el 

del faraó Kefren. fa 57 meTres de llargada 
i 20 meTres d’alçada, esTà esculpida en una 

única massa de roca, originàriamenT 
pinTada de colors.

sigui quin sigui 
l’obJecTiu dels gaTs, 

només el podrem 
descobrir si hi anem! 
prepareu-vos, nanos, 

que marxem!

VISCA!,
un alTre 

viaTge a la 
hisTòria!

sigues 
benvinguT, 
geronimo!

ai, ai, que cReMa, 
                 que cReMa!

?!!

espera’T, que 
T’aJudo a apagar 

la cua!

eeeeP!

benJamí? 
professor 

volT?

TieT 
geronimo!

geronimo, 
esTàs bé?

sí, esTic bé! 
però què hi 
faig al seu 
laboraTori, 
professor 

volT?

no hi ha Temps 
per a explica-
cions! Ja T’ho 

aclarirem 
duranT el 
viaTge!
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