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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!

B r rr

estava, doncs, ben Calentó a casa
quan va sonar el timbre!

r!

Vés a saber qui pot ser
amb aquest temps tan
desastrós...

?!?
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Per Mil formatgets de bola,

Qui hi ha?

ja vinc,
ja vinc!

Mmmm... potser
he somiat que
sonava el
timbre!
Que estrany, no
es veu ningú,
només un grAN
ninot de neu...

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!

Psè... a tu, estimat
Geronimo, no t’agrada
cap estació!

Ja saps que no
m’agrada la
neu i l’hivern
encara menys!
L’hivern?
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«A

la primavera, massa

«A

la tardor, massa

VENT».

«A

FULLES per terra

».

l’estiu, massa

humitat

Bé, com a mínim, si no
vols jugar ofereix-me
una xocolata desfeta!

Eiii! Hola, G!
Hola, Martin Gala!

paaatty!

».

El que vulguis,
però entrem a
casa... brrrr!

?!?

Hola, tiet Martin
Gala!

Hola, nanos!
On aneu?



7452-Int03-48.indd 5

16/6/09 10:58:18

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?

Vaig corrents
a casa a buscar
una pala!
T’ajudaré!

Òndia!

Si no es FICA en
embolics, Geronimo no
està content!
I tant, ell
SEMPRE BUSCANTSE maldecaps!

Geronimo? Fa un
segon era aquí!

Atenció,
atenció, un
missatge per a la
família Stilton!

BIGOTIS
DE GAT!

Aquest ninot
de neu parla!

Eh?

Repeteixo, missatge
per a la família
Stilton!

Professor
Volt!
És vostè?

Bon dia,
senyoreta
Spring!

aquesta veu
em sona!

ESCARRITX!
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Perdoneu que em mostri d’aquesta
manera tan
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!

ESTRaMBÒTICA,

Vostè sí que
és un geni,
professor!

i vostè
On és,
professor?

Ara us DONARé les
instruccions per
arribar fins al meu laboratori secret! Però
on és Geronimo?
No el veig!

Gràcies!
HAIG DE PARLAR
urgentment AMB
Geronimo i AMB
tots vosaltres!
Un cop al laboratori del professor
Volt...

Ehm... ara mateix
està enfeinat!

Ja som aquí,
professor!

Perdoni el retard,
però és que Hem tingut
algun problemet!

!?
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És una llarga
història! Però
em sembla que
amb una mica
d’escalfor...

Pels mitjons del Gat
amb Botes! Què li ha
passat al pobre
Geronimo?

Tinc el que necessitem:
una bombeta d’ENERGIA
SOLAR per fondre els
metalls!

per què ens volia
veure, professor?

Oh, això anirà
perfecte,
professor!

eh?

Oh, no! Això vol dir que
elS gats pirates han
entrat en acció, oi?

Aguanta, cosinet,
d’aquí a poc seràs
lliure...

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!

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!

Aquells

GATOTS

Maleïts!
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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!

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 famosos de la història:

L’ESFINX!

Sigui quin sigui
l’objectiu dels gats,
només EL podrem
descobrir si hi anem!
Prepareu-vos, nanos,
que marxem!

Espera’t, que
t’ajudo a apagar
la cua!
eeeep!

VISCA!,

Un altre
viatge a la
història!

i sap per què han
escollit aquell
període?

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.

Ai, ai, que crema,
que crema!

Sigues
benvingut,
Geronimo!

Benjamí?
Professor
Volt?

Només són
sospites,
senyoreta
Spring!

Tiet
Geronimo!
Geronimo,
estàs bé?

?!!

Sí, estic bé!
Però què hi
faig al seu
laboratori,
professor
Volt?

No hi ha temps
per a explicacions! Ja t’ho
aclarirem
durant el
viatge!
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