
A l’hort de Castellcalavera  

creix una varietat raríssima  

de carabasses amb dents molt 

esmolades: són les carabasses 

llop! Però un fantasma amenaça 

de robar-les... Brrr... quin cangueli 

felí! M’espera una nit de malson!
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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?
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!
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Oh, cOm m’agrada 
la tardOr!

Era un matí meravellós de TARDOR. L’aire 

era fresc i vibrant... Tot just havia acabat de 

PLOURE i l’olor de fulles molles es barreja

va amb el perfum de les castanyes torrades 

per les castanyeres del carrer. 

Jo respirava a plens pulmons 

mentre pedalava  cap al 

despatx...

Ai, me n’havia descuidat... El 

meu nom és Stilton, Geronimo 
Stilton, i soc el director de L’Eco 

del Rosegador, el diari més 

famós de l’Illa dels Ratolins.

   
   

   
   

   
Q

uin dia tan bonic!
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AUTOBUS 93
in arrivo

   
   

   
   

   H
ola!

    
    

    
   Q

uin dia! 

Hola! 

Ep, Geronimo!
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Oh, cOm m’agrada la tardOr!

Com us deia, estimats rosegadors, tot sem

blava prometre una jornada estupenda...

Aquell aire deliciós de tardor em feia venir 

ganes de llargues passejades pel bosc...

Vaig tenir una pensada: aquell cap de set

mana convidaria tots els meus amics a la 

GRANJA Stilton a collir castanyes, i les tor

raríem a la llar de foc.

 10

  AI, COM M'AGRADA LA TARDOR!

Bé,
 en r

ealitat m’encanten 

tote
s les estacions 

de 
l’any, 

cadascuna 

té la s
eva bellesa!

   
   

   
   

    
   M

olt bé, 

   
   

   
   

   
    

 xato meu! 
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DP

  AI, COM M'AGRADA LA TARDOR!

Bé,
 en r

ealitat m’encanten 

tote
s les estacions 

de 
l’any, 

cadascuna 

té la s
eva bellesa!

   
   

   
   

    
   M

olt bé, 

   
   

   
   

   
    

 xato meu! 
     

       
         Quina

    
      

               f aire!

Nyam! 

   
   

   
   

    
 Té la 

   
   

   
   

   
    

 pilota! 

Bravo!
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Vaig arribar al carrer dels Canelons 13 i vaig 

aparcar la BICICLETA  davant de 

L’Eco del Rosegador.

Per arribar al meu despatx vaig passar per la 

zona de relax. Allí, asseguda en una TAULETA i 

rosegant un brioix de formatge, hi havia Esvelta 
Raffiné (periodista de L’Eco), la meva germana 

Tea (enviada especial de L’Eco) i Ideya Van 
Koloren (grafista de L’Eco), que murmuraven 

en un to misteriós, i jo vaig atrapar alguna pa

raula aquí i allà: 

Mmmm, 

    
que estrany! Pssss... 

   
   

   
   

    
    

   H
e sentit...Pssss...

.. 
   

   
   

   
    

    
   P

sssss
s...
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—PSSSS... he sentit... PSSSS... hi seran tots... 

PSSSS... serà una esgarrifança, una cosa de terror!

—Bon dia! —vaig saludar—. Què és el que serà 

una esgarrifança, una cosa de terror?
Elles es van mirar, alarmades; després Esvelta 

va respondre:

—Em penso que ho has entès malament, nosal

tres, ehem... parlàvem d’un article sobre els castells 

de por de TRANSRATÀQUIA..., evidentment! L’escriuré 

jo, Tea farà les fotos i Ideya el maquetarà!

—Molt bé, estic segur que serà un 

article meravellós! —les vaig felicitar.

—Gràcies, Geronimo! Però..., ehem..., hem de 

tornar a la feina! —va dir, i es van alçar.

Després van FUGIR mentre jo m’adonava que no 

havia entès res de res... Per què, tanta pressa?

Pssss... 

   
   

   
   

    
    

   H
e sentit...

Uhm... ESTRANY!
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Vaig pujar al primer pis. Davant de la fotoco

piadora, la , Ratel·la, confabulava 

amb la periodista Beba Bombó i vaig caçar al

guna paraula, aquí i allà:

—PSSSS... he sentit... PSSSS... que 

hi seran tots... PSSSS... Serà 

una esgarrifança..., una cosa 

de terror!

Ves a saber de què estaven 

parlant!

—Bon dia, amigues —vaig dir—, què és el que 

serà una esgarrifança, una cosa de terror?
Elles em van mirar, es van mirar i després van 

exclamar:

—Ehem... Parlàvem de l’article sobre la nova 

pel·lícula  de terror de l’actor Bram 
Espectral..., evidentment! Perdona, però ara 

hem de tornar a la feina.

I van desaparèixer pel passadís. 

 14

Uhm... ESTRANY!

   
   

   
    

     
       

             Psss...

Què!?

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

     
 Psss...
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Vaig topar amb Dribla Potallesta (expert co

mentarista de futbol de L’Eco), que xiuxiue

java a l’orella de la seva germana Ona, i vaig 

copsar: PSSSS... He sentit... PSSSS... que hi 

seran tots... psss... Serà una esgarrifança..., una 

cosa de por!

—Hola, amics —vaig dir—, vosaltres sí que 

em direu què és tot això de l’esgarrifança i la 

cosa de por, oi?

—És aquell tros de formatge volador que 

tens darrere de l’esquena..., evidentment! —va 

xisclar Dribla.

Eeehhh?He,
he,

he!

Formatge        volador!
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—Un formatge volador? —vaig dir.

Em vaig girar i darrere meu no hi havia res 

de res! Quan em vaig girar una altra vegada, 

Dribla i Ona marxaven corrents i reien men

tre ell comentava:

—Geronimo s’ha distret amb èxit! Els 

nostres dos campions fugen, ràpids com rats! 

S’ha protegit el secret! I... seria una bona 

esgarrifança, una cosa de por!
Vaig provar de seguirlos, però estaven molt 

més entrenats que jo i així que van tombar la 

 els vaig per

dre de vista.

Cada cop era més clar que a la 

redacció m’amagaven algu

na cosa, però què?

Necessitava una bona alenada 

d’aire per refrescar-me les idees.

 16

Uhm, uhm, uhmmm, ESTRANY!   
   

   
    

     
       

           Estrany!
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Així que vaig arribar al meu despatx, vaig obrir la 

finestra, però... em van tremolar els bigotis bigotis
bigotis bigotis

 
de sorpresa! 

Davant mateix de L’Eco del Rosegador hi havia 

aparcat un vehicle   i negre amb unes 

lletres al costat: «TransporTs Funeraris». Uns 

rosegadors musculosos estaven descarregant mo

bles i altres objectes d’aspecte lúgubre.

Uhm,
uhmmmm,ESTRANY!
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Oh, cOm m’agrada la tardOr!

Vaig baixar corrents per esbrinar què esta

ven fent, però quan vaig passar per davant de 

la cuina de L’Eco del Rosegador, vaig flairar 

una oloreta de menjar.

Però qui podia estar cuinant a aquelles ho

res? I què cuinava?

Vaig obrir la porta per controlarho, però 

algú em va tapar els ulls amb la pota 

i va xisclar:

—Geronimet, per què ets tan tafaneret? 

Uhm,
uhmmm, ESTRANY!

   
   

   
   

   
    

    
 Però qui 

   
   

   
   

   
    

    
     

cuina?
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—Aaarg! —vaig 

cridar esverat.

De seguida vaig compren

dre que es tractava del 

meu cosí Martin Gala i 

vaig cridar exasperat:

—QUÈ VOLS DIR, <<TAFANERET>>? 
AQUÍ PASSEN COSES MOLT ESTRANYES 
I JO SOC L’ÚNIC QUE NO SÉ RES DE RES!
Vaig intentar veure què 

era el que cuinava, però 

es va plantar davant de la 

porta tot cantussejant:

—Geronimet fa el tafane

ret, Geronimot fa el tafa

nerot, Geronimitus fa el 

tafaneritus perquè és un 

gamarús! Em penso que 

pateixes CURIOSITIS AGUDA!

   
   

   
   

   T

afa
nerot! 

   
   

   
   

   

 
  

 Què vols dir?

   
   

   
   

   T

ens curiositis 

   
   

   
   

   
    

    
  aguda!

   
   

   
    

  T
afaneret! 

Aaargh!

    
 H

i, hi,   hi!
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