
«Com m’agrada la meva caseta!  

En conec cada racó, cada moble, 

cada detall! Fa tants anys que hi 

visc que és una part de mi mateix! 

Imagineu l’ensurt que vaig tenir 

quan l’avi em va dir que l’havia de 

vendre? L’Eco del Rosegador tenia 

serioses dificultats econòmiques 

i necessitàvem diners en 

metàl·lic... Desesperat 

 i desposseït, vaig haver 

de buscar una nova casa...».
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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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LLar, doLça LLar

El meu nom és Stilton, Geronimo Stil-
ton, i dirigeixo L’Eco del Rosegador, el DIA-
RI més famós de l’Illa dels Ratolins. Aquell 

matí d’hivern em vaig despertar (com 

sempre) a casa meva.

Quina son!
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Quina cosa més agradable estar calento-

net al llit! Amb el meu matalàs tovet! I que 

agradable veure els RAJOS de sol a través 

de la fi nestra de la meva habitació!

La vaig obrir de bat a bat, mentre bevia glo-

pets de te calent de la meva tassa 

preferida.

A fora hi feia fred, però a dins de casa s’hi esta-

va d’allò més bé! Escoltava la meva mú-
sica preferida, esmorzava a la meva cuina, 

endrapant croissants de formatge, pastissets 

VAIG ESMORZAR 
A LA MEVA CUINA!

 EM VAIG DUTXAR 
AL MEU LAVABO!

Nyam, nyam!
Trilurí, trilurà!

L
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de gorgonzola i mozzarella fosa i tot ti-

pus de formatges boníssims, que guardava a 

la meva nevera.

Després, em vaig dutxar i em vaig rentar les 

dents al meu lavabo. Vaig obrir el meu arma-

ri per escollir la  per a la jornada 

que m’esperava. Ràpidament (però amb comp-

te) vaig treure la pols a la meva col·lec ció de 

CROSTES de formatge històric, que tenia 

dins d’una vitrina a la meva sala d’estar.

 EM VAIG DUTXAR 
AL MEU LAVABO!

Trilurí, trilurà!

LL

VAIG OBRIR EL MEU ARMARI 
PER ESCOLLIR LA ROBA!

VAIG TREURE LA POLS A LES MEVES 
CROSTES DE FORMATGE HISTÒRIC!

 LLar, doLça LLar LLar, doLça LLar
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Entrada

Sala 
d'estar

Estudi

Menjador

LavaboCuina

VET AQUÍ LA MEVA LLAR, 
DOLÇA LLAR!

Sala de jocs 
de Benjamí

PLANTA BAIXA
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VET AQUÍ LA MEVA LLAR, 
DOLÇA LLAR!

Habitació 
de convidats

Lavabo 
de convidats

Habitació 
de Geronimo

Sala de jocs 
de Benjamí

Lavabo 
de Geronimo

PRIMER PIS

Terrassa
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En coneixia cada raconet i cada detall. 

Feia un munt d’anys que hi vivia, i ja era com 

si fos part demi mateix.

Em donava seguretat, i quan tenia un dia 

 al despatx, em reconfortava saber 

que després tornaria a casa... a 

casa meva!

I que aquelles velles parets em protegirien, com 
la closca d una tortuga.

 12
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I sempre SOMIO  tornar a casa quan sóc 

enmig d’una aventura perillosa en algun racó 

perdut del món...

Hi he passat tan bones estones, a casa! Quants 

nadals hem celebrat a casa,  

 
Com m'estimo 

casa meva!

 13
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EXCLUSIVA!

Aquell matí, mentre treia la POLS, 

vaig encendre el televisor per veure les últimes 

not  cies. 

Em vaig quedar de pedra quan vaig veure que 

estaven entrevistant Sally 

Ratmaussen , 

la terrible directora de la 

Gaseta Ratada...

Se la veia tota SATIS-
FETA mentre mostra-

va un exemplar del seu 

diari.

L’Eco del 

Rosegador està 

en números 

vermells!
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La periodista li va preguntar:

—Podria confi rmar-me la notícia bom-
 ba publicada al seu diari... és a dir, que L’Eco 

del Rosegador és a les portes de la fallida i a 

punt de plegar? N’està absolutament segura, 

seguríssima?
Ella va somriure.

—N’estic segura, més que segura, més que mil 

vegades segura! Li sembla que publicaria una 

not  cia així, si no en tingués l’absolu-

ta certesa? M’ho va dir el director de la Banca 

Ratcèntims de Ratalona, 

el senyor Banks Bankari.
Per un instant, a la pan-

talla, hi va aparèi-

xer el tal Bankari i a mi 

em va semblar una mica 

més baix i més gras-
sonet. 

Era estrany! 
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