
A l’estranya Vall dels Vampirs 

Bufats hi ha l’estrany castell de 

l’estranya família Tenebrax. Ah, 

quantes rialles esgarrifoses amb 

els acudits de l’avi Franchenstain! 

I quantes estranyes aventures 

ens esperen entre mòmies 

misterioses, canaris licantrops  

i fantasmes burletes!
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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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UNA FORMATJOSA
TARDA DE TARDOR

El meu nom és Stilton, Geronimo Stil-
ton. Sóc un ratolí editor, dirigeixo L’Eco del

Rosegador, el diari més famós de l’Illa dels

Ratolins.

La meva oficina es troba al

carrer dels Canelons, 13.

Va ser ben bé allà, al

meu despatx, on em tro-

bava aquella formatjosa

tarda de tardor.

Estava ben assegut a l’es-

criptori, repassava els

comptes de l’edito-

rial mentre xarrupa-

L’
ECO DEL ROSEGADOR
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va xocolata desfeta bullent i rosegava

una torradeta de mozzarella fosa i uns bom-

bons de formatge blau.

De sobte les parets van tremolar.

Vaig atrapar al vol el portamines de vidre que

m’havia regalat la tia Làmpia per Nadal i el vaig

deixar damunt l’escriptori. Per mil formatges

de bola, me l’estimo molt el meu portamines!

La porta es va obrir de bat a bat... i va entrar

la meva germana Tea, l’enviada especial de

L’Eco del Rosegador.

Jo vaig cridar:

UNA FORMATJOSA TARDA DE TARDOR
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espaterrantespaterrantespaterrant

—Tea, fes el favor, quantes vegades t’he de

dir que no vull que entris amb la moto?

Ella es va treure el  casc i es va pentinar el pe-

latge suau:

—Geronimo! Com és que ja no escrius? Eh?

Quant temps fa que no publiques un llibre?

Jo vaig esbufegar, tot indicant amb la pota

l’escampall que tenia damunt la taula.

—Tea tinc tantes coses a fer a part d’escriure!

Ella va esgüellar:

—Però en una altra època trobaves el temps

per fer-ho! Uff, crec que no t’espaviles prou.

Es va tornar a posar el casc i va marxar amb

una sortida espaterrant.
Jo vaig seure a l’escriptori.

Però pocs segons després la porta

es va obrir de bat a bat altre cop i

va entrar el meu cosí Martin

Gala, que estava rosegant un

IMMENS entrepà de deu pisos.

UNA FORMATJOSA TARDA DE TARDOR

Martin Gala Stilton
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Va sucar el megaentrepà a la meva xocolata

desfeta (EeCS!) i aleshores, amb la boca plena

va exclamar:

—Geronimo! M’han dit que t’ho muntes

massa bé, eh, mandrós. Escriuescriuescriu!
Jo vaig esbufegar:

—No em sento gens inspirat, vet aquí!

La porta es va tornar a obrir de ��� a ���
i va entrar Pinky Pick, la meva ajudanta editorial.

—Patró, estic organitzant una extraràtica 

per al teu pròxim llibre!

Jo em vaig estirar els bigotis, exasperat.

—Per mil formatges de bola, però si encara

no l’he escrit!

La porta es va tornar a

obrir de bat a bat i va

entrar el meu nebo-

det Benjamí, que

tornava d’escola.

—Tiet Geronimo, tots

UNA FORMATJOSA TARDA DE TARDOR
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els meus amics em pregunten quan

sortirà el teu pròxim llibre!

Jo vaig murmurar confós:

—Ehem, encara no el tinc llest,

Benjamí, però ben aviat... ben

aviat...

Tots van marxar.

Jo vaig reprendre la feina.

Després (quan ja era de nit) vaig obrir la fi-

nestra i vaig deixar vagar la mirada en la llu-

nyania, per les teulades de RATALONA, LA

CIUTAT DELS RATOLINS.

Era a la fi d’octubre.

Les fulles seques 
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Vaig deixar vagar la mirada per 
les teulades de Ratalona...
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Em vaig quedar molta estona contemplant el

cel, després vaig tornar a tancar la finestra.

Per què, per què em mancava la inspi-
ració?

Vaig seure davant de l’ordinador i durant

llargues hores vaig intentar d’escriure... inú-

tilment.

�������	
�	, vaig consultar els

meus apunts de viatge, i fins i tot el meu dia-

ri secret...

Res de res, cap idea, el b u i t més total!

Em va agafar un atac de nervis.

Vaig recolzar el morro damunt l’escriptori i

vaig sanglotar entre llàgrimes:

—Aiiiiiiiiiiii! Aix! Ja no sóc capaç d’escriure
res.

13

UNA FORMATJOSA TARDA DE TARDOR

Acabaaaaaaaaaaaat!!! ! !
Sóc un escriptor acabaaaaaaaaaaat!
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