
Amb el meu cosí Martin Gala  

hem tingut una idea genial: 

produir a la masia Stilton  

la Mel del Rosegador Llaminer. 

Però algú ens vol posar  

bastons a les rodes...  

Hem d’esbrinar què  

diantre passa!

NO VOLIES  
MEL, STILTON?

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com

10121151PVP 8,95 €

 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

   C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Xavi

 nombre: Iván Barreto

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: No volies mel, Stilton?

 encuadernación: Rústica con solapas

 medidas tripa: 130 x 195 mm

 medidas frontal cubierta: 132 x 195 mm

 medidas contra cubierta: 132 x 195 mm

 medidas solapas: 80 mm

 ancho lomo definitivo: 9 mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

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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Bzzzzzz, 
Bzzzzzz... Ai!

Era un meravellós dia de primavera 

a Ratalona, la capital de l’Illa dels Ratolins.

Era divendres!

   
   

   
Quin dia

   
  m

és
 extraràtic!

I jo estava de bon humor... És més, d’un humor òptim

...

O ENCARA ME
,
S,  D’UN HUMOR EXCEL.LE N T !
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Ai, me’n descuidava... El meu nom és Stilton, 

Geronimo Stilton, i dirigeixo L’Eco del 

Rosegador, el diari més famós de l’Illa dels Ra-

tolins! Com us deia, vaig sortir del DESPATX 

de seguida després de dinar perquè ja havia 

enllestit la feina i, tot xiulant, em vaig dirigir 

cap a la meva b i c i c l e t a . Duia la motxilla 

a l’esquena, amb tot el que necessitava per a 

un dia de vacances: a dins hi duia fins i tot la 

meva CAMISA preferida, aquella de qua-

dres que sempre em poso quan vaig a passar 

uns quants dies al camp! 

Bzzzzzz, Bzzzzzz... Ai!

Que bonic això de fer via,
i dormir bé a la masia!

Oh, com m’agrada la pau dels prats,

en el silenci sense cotxes esverats!

Quan soc a pagès la vida em somriu,

sobretot quan passejo a la vora del riu!

Unes quantes pedalejades fins a arribar,

aviat deixaré la bicicleta i podré descansar!
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Ah, la vida de pagès..., m’encanta la MASIA 

dels Stilton! Vaig pujar a la bicicleta i pedale-

ja que PEDALEJARÀS... cantussejava...

Bzzzzzz, Bzzzzzz... Ai!

Que bonic això de fer via,
i dormir bé a la masia!

Oh, com m’agrada la pau dels prats,

en el silenci sense cotxes esverats!

Quan soc a pagès la vida em somriu,

sobretot quan passejo a la vora del riu!

Unes quantes pedalejades fins a arribar,

aviat deixaré la bicicleta i podré descansar!

   
   

   
   E

scarritx!
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VET AQUI
,
 EL TRAJECTE 

QUE HE DE FER PER  

ARRIBAR A LA MASIA 

DELS STILTON!
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Pedaleja que pedalejaràs, cada cop més relaxat, 

fins que a mitja tarda vaig arribar davant 

del tancat que envolta la masia i vaig entrar-hi...

El sol daurava el cel i els núvols 

cavalcaven com sucre filat en un ventet 
fresc que bufava de l’est, fent onejar les 

capçades dels arbres.

Els ocells piulaven a les branques, mentre les 

gallines cloquejaven al galliner i les v q e  

braolaven en el camp davant de la masia...

Les ovelles i les cabretes, 
en canvi, saltironaven i be-

laven:

   
   

   
   H

e arribat!
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—Beeee, beeeee!

Així que vaig entrar, els cavalls van galo-

par cap a mi i fins i tot un burret es va acostar, 

mirant-me amb aquells ulls grossos i dolços. 

Em feia molt content que els animals 

em reconeguessin!

Els vaig saludar amb la pota:

—Ep, hola, amics!

Després, vaig treure les claus 

de la masia de la motxilla, em vaig 

dirigir cap a la porta i, amb un 

sospir de felicitat, vaig 

posar la clau al pany...

Però en aquell mateix 

moment alguna cosa em 

va picar a la cua!

Bzzzzzz, Bzzzzzz... Ai!

Aiii!

—A I I I I I I !
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