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QUI ÉS GERONIMO STILTON?
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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.

SEGUINT LA PISTA
DEL IETI
Per a mi l’amistat és una cosa
important: vet aquí per què me’n
vaig a la recerca del professor
Volt, desaparegut als cims
de l’Himàlaia, mentre buscava el
misteriós ieti. El trobaré? Entre
petjades gegants i allaus, quants
cops d’efecte en aquesta
emocionant aventura!

Seguint la pista del ieti

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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NO EM VULL
QUEDAR PELAT!!!

A veure, tot va començar així, ben bé així.
Aquell vespre estava tranquil·lament mirant
la tele, tot fent

zàp i n g

distretament

d’un canal a l’altre... quan em vaig aturar en
un programa de televenda.
Una presentadora cridava a més no poder:
—T’estàs quedant pelat??? O ja ets un pelat??? T’ho dic

ABANS

a tu, sí, a tu,

r a to l í b u ,
aba

DESPRÉS

a tu que estàs
escarxofat da-

vant la tele, repapat al sofà...
TRUQUEU IMMEDIATAMENT!
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Jo, instintivament, em vaig tocar el crani...
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QUEDAR PELAT!!!

T’ho dic a tu, toca’t el crani i controla si ja
tens la coroneta... Estàs pelat i no te n’havies
adonat? Culpa teva! Ja t’està bé!!!
Jo, instintivament, em vaig tocar el crani i
vaig fer un bot: de debò que se m’estava pelant la coroneta???
La presentadora seguia cridant, tot escopint
al micròfon:
—T’ho dic exactament a tu, CARA DE FOR-

MATGE ! M’hi jugo qualsevol cosa que estàs perdent el pelatge, oi? Per fi te n’adones!
I m’hi jugo el que vulguis que estàs preocupat, oi? Culpa teva!!! Ja t’està bé!!!

Vaig ✪ ✲ ✵ ✦ ✱✑✱ ✮ ✩ ✮ ✷ . És clar que estava preocupat! No volia quedar-me calb!
Ella va continuar, cridant cada cop més fort:
—CARA DE FORMATGE DE BOLA , per
què no fas res per reforçar el pelatge? Eh?
Per què no et reforces els bulbs pilífers?
9
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NO EM VULL

QUEDAR PELAT!!!

Eh? Per què ratolí

babau ? Per què? Et sents

culpable, oi, morro de ratota? D o n c s

au, ja
t´està bé !!!

locio'
miraculosa

Després va engegar de nou amb els
crits:

casquet

—Però per sort hi sóc
jo, que et proposo una cura excepcional, fantàstica, extraràtica,

mi-ra-cu-lo-

sa !!! Apunta, subespècie de rata, subproducte de rata de claveguera, subraça de
rat, avui és el teu dia afortunat!!! Però no esperis NI UN MINUT més per fer la comanda,
pensa que de casquets n’hi ha pocs, compra’l
de seguida o després serà pitjor per a tu,
saps? Mira que ho dic pel teu bé, no
voldràs pas trobar-te amb un crani lluent
com una bola de billar, i necessitar ulleres
de sol per mirar-te? C a r a d e f o r m a t g e
10
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NO EM VULL

QUEDAR PELAT!!!

d e b o l a ! Morro de ratota, t’ho dic a tu,
per fer-te un favor, encara que no t’ho mereixis... fes la comanda ara mateix, pelat, que
ara és una ganga!!!
Vaig agafar paper i llapis.
Ella va mostrar un casquet i una ampollota
de loció verda, i després va cridar:
—Vet aquí el casquet especial que funciona
amb el sistema d’ones
ectro-mic
ues...
acro-hipe
bio-eellectro-micrroo--m
-magnnèèttiq
o
n
c
e
t
r
r
e
c
i
b
m
q
i
a
o
i
b -electro-micro-m cro-hiper-ciber-tecno-mag ètiquueess......
acro-hip
n
bio
er-ciber-tecno-mag

Primer t’empastifes bé el pelatge amb la lo-

cio' miraculosa ,

després et poses el

casquet i te’l deixes a la closca durant dues o
tres hores... potser millor més i tot!!! El casquet et

comprimeix el crani i t’❅N❖❉❍PG❁

el bulb pilífer... d’aquesta manera el pelatge
se’t reforça i torna a créixer bé. Au, som-hi,
ho has entès??? Ho has apuntat bé???
11
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NO EM VULL

QUEDAR PELAT!!!

Fes la comanda de seguida, pelat, abans que
sigui massa tard! Llança’t sobre el telèfon,
abans que s’acabin els casquets! Alça’t del
sofà, allarga la poteta, despenja
l’auricular, col·loca-te’l al costat de l’orella i
pronuncia la frase màgica: Jo-necessito-un-

casquet-i-la-loció-especial-per-no-perdreel-pelatge! Ho has entès???
Jo, com hipnotitzat, vaig allargar la pota i vaig
començar a marcar el número de telèfon.
Ara estava ben preocupat, preocupadíssim
Vaig dir:
—Ehem... jo voldria un casquet...
A l’altra banda del cable una
senyoreta va esgüellar :
—Ah, i tant, es refereix a la
Supertelevendes

Pelats a la re

sta.

u
ia

squet...
n ca

ue

Vol dr

pel meu pelatge.

q
n
co
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Jo vaig murmurar avergonyit:
—Ehem, bé, sí, d’alguna manera, es podria dir que és així...
Ella va xisclar:
—En aquest cas li enviem
el casquet ara mateix! També
'

vol la locio

miracUlosa ,

oi que sí? Quantes ampolles?
Quantes??? Miri que ara
estan d’oferta...
Jo vaig murmurar:
—Ah,

sí? Què li sembla si
en prenc... dues?
Ella va abaixar la veu i va xiuxiuejar
en un to confidencial:
—Escolti, només perquè és vostè, perquè m’ha caigut simpàtic, li revelaré un

secret ...

sap que ja les hem acabat pràcticament totes?
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NO EM VULL

QUEDAR PELAT!!!

Em vaig quedar esmaperdut:
—Què vol dir que ja les han acabat?
Ella va xiuxiuejar:
—Ah, si sabés la quantitat de rosegadors que
ja han trucat... Les hem venudes com panets
calents, sap? Jo, si fos vostè, me’n quedaria
més, no m’agradaria que es quedés sense i
després reclamés, perquè jo li hauria de dir
que no me’n queden, ai, quin greu que
em sabria si passés això!!!
Jo vaig esgüellar, neguitós:

3, no 4, no 5,
no, posats a fer 8, millor 10, això mateix,
i si en compro... diguem 12!

—Doncs va, me’n quedo

Ella va murmurar satisfeta:
—Dotze, diu? Molt bé, ha fet el millor que
podia fer... li enviarem tot de seguida...

l xec!!!
e
i
r
a
p
pr e
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