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QUI ÉS GERONIMO STILTON?

40

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.

SALVEM LA
BALENA BLANCA!
Era un matí d’estiu i feia
una calor espantosa; jo no
aconseguia treballar de cap
manera... De sobte, va entrar
al meu despatx Patty Spring
i em va demanar d’anar amb
ella de viatge. No m’ho podia
creure: unes vacancetes
romàntiques amb Patty! Per
desgràcia, però, les coses no
van anar exactament així...

Salvem la balena blanca!

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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Era un migdia
xafogós d’estiu...
Era un migdia xafogo’s d’
meu

despatx

estiu . Jo era al

i... Ai, perdoneu-me, si encara

no m’he presentat: el meu nom és Stilton,

Geronimo Stilton!

Dirigeixo L’Eco del Rosegador, el diari més
famós de l’Illa dels Ratolins.

O DE L
EC ITOR
E
D
RO
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Era un migdia

xafogós d’estiu...

Bé, doncs tal com us deia: feia una

calor in

suportable i per refrescar-me una mica tenia:
1 L’ aire

c ondi c i ona t

a tot

drap!

2 El ventilador al màxim!
3 Al cap m’havia lligat un mocador ple de

GEL que em regalimava pels bigotis!
4 La

cua l’havia ficat a la nevera!

En aquell moment, just en aquell moment,
a l g ú va trucar: la porta es va obrir de bat
a bat i va entrar...

Patty
Spri
ng!
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Unes vacances
romàntiques... o no?
Patty va exclamar:
—Hola, G! (ella sempre em diu G i no pas
Geronimo).
—Hola, Patty! D’on surts? — vaig respondre.
Patty va

somriure (ella sempre somriu).

—He tornat d’un viatge meravellós a la

Pa-

tagÒnia: he filmat un documental sobre els

pingüins!

—va concloure decidida (ella

sempre és molt decidida).
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Nom: Patty!
Cognom: Spring!
Sobrenom: P!
On viu: sempre volta pel món, però la seva família viu en
una masia a la Vall de les Sequoies Gegants!
Qui és: és una periodista de televisió que tracta el medi
ambient i la defensa dels animals!
El seu somni: salvar la natura!
Què fa al seu temps lliure: toca la flauta i canta
cançons romàntiques!
El seu secret: té debilitat per Geronimo Stilton.

Em va fregar els bigotis amb tendresa.
—G, se’t veu molt

pàl·lid! I quina calor

que fa en aquest despatx! T’anirien molt bé
unes vacances. Si vols t’hi acompanyo. Podríem marxar

plegats!
11
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Unas vacances

romàntiques... o no?

Ara us revelaré un secret.
Però sobretot no ho digueu a ningú!
Perquè jo sóc un rat molt honrat, però

olt tímid.

moo

Vet aquí el secret: estic perdudament

enamorat de Patty, però, ehem... encara no
m’he atrevit a dir-l’hi.
Ara que, vés a saber, en un paratge

romàn-

tic... al mar potser... m’hi veuria amb cor?

Em vaig fixar en una

foto

que tenia da-

munt la taula. Era una foto en què se’m veia
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Unas vacances

romàntiques... o no?

amb el meu cosí Martin Gala i la meva germana Tea.
Era un preciós record d’infància, de quan
érem petits i passàvem les vacances a la Ba-

dia de les Balenes.

Tímidament , vaig proposar a Patty:

—Ehm... si et convidés a... la Badia de les
Balenes... per a un cap de setmana... què
me’n diries?
Tenia molta por que em donés

BASSES!!

CARA-

Però, en canvi, ho va acceptar entusiasmada:
—Unes vacances? A la Badia de les Balenes?
Quina idea més extraràààtica! SÍ!

Jo me’n vaig fer il·lusions: ja m’imaginava
unes vacancetes romàntiques vora el
mar, a la llum de les espelmes, passejades a la
Per fi trobaria el moment i seria valent per declarar-li

el meu amor!

13
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	Unas vacances

romàntiques... o no?

Nom: Pandora!
Cognom: Woz!
Sobrenom: Mandonguilleta!
a
On viu: Amb el papa John i la mam
g.
Armadilla a la granja Sprin
El seu somni: convertir-se en una
la
fotògrafa famosa i treballar amb

seva tia.
li
Què li agrada fer al temps lliure:
seu
el
amb
encanta anar amb bicicleta
pare i fer fotografies.
El seu secret: li agradaria casar-se
amb Benjamí quan siguin grans.

Els meus somnis romàntics es van veure interromputs per Patty, que estava trucant.

?

?

A q u i? ? ?

?

??

?

Ai, mareta, de seguida ho vaig descobrir!

—Pandora? Sóc la tia Patty. G ens ha convidat a passar un cap de setmana a la costa! Sí,
m’imagino que també portarà Benjamí...
14
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	Unas vacances

romàntiques... o no?

Nom: Benjamí!
Cognom: Stilton!
Sobrenom: quan era petit Geronimo
l’anomenava “bocinet de formatg
e”.
On viu: A casa de la tia Làmpia.
Qui és: és el nebot preferit de
Geronimo.
El seu somni: convertir-se en un bon
periodista com el seu oncle i treb
allar
amb ell.
A què es dedica durant el temps
lliure: li encanta construir maquete
s
d’avions antics.
El seu secret: no sap explicar acud
its,
exactament igual que el seu tiet
!

Jo em vaig mossegar la llengua, però ja era
massa tard.

Adéu a les vacances romàntiques amb Patty!
També vindria Pandora Woz, la nebodeta de
Patty, una petita però tremenda rosegadora!

A
L
N
C
S
O
D
NO S ABEUU!
I
S
O
R
A
N
T
L
QUE TE

La coneixeu?
Nooo?

15
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	Unas vacances

romàntiques... o no?

Perquè jo la conec bé,

ma

ssa i tot!

Ja me la imaginava bramant: «Tiet G, em cons

trueixes un castell de sorraaaaaa? Tiet G,
em compres un entrepà de

formatgeeeee ?

Tiet G, m’expliques un dels teus merave-

llosos acudiiiiits? ».

Per mil formatgets de bola... p o b r e de m i !

TIE

T

g
Ggg

gg

G
G
G
GG

!
G
G
GG
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