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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.

QUI HA RAPTAT
ESLLANGUIDA?
Esllanguida, l’estimadíssima Planta
Carnívora dels Tenebrax, ha estat
raptada! Tenebrosa la cerca, amb
l’ajuda de Geronimo Stilton,
per tota l’Illa del Ratolins, i per
trobar-la es veu obligada a
explorar Aquella Estranya Casa
Darrere el Cementiri... Brrrrrrr!

Qui ha raptat Esllanguida?

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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Una estranya

trUcada noctUrna...
Era una gèlida nit de tardor i jo m’estava ben

calentet sota les mantes, tapat fins al nas.
Dormia o, més exactament,
com un tronc, quan un truc sobtat em va despertar amb un sobresalt:

R i iiing!
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Una estranya

trUcada...

Atabalat, vaig buscar les ulleres i vaig mirar
quina hora era: les tres de la matinada!
Després vaig despenjar l’auricular, amb l’ai
al cor de l’espant, intentant respondre
de manera assenyada, però abans que pogués
dir res, una veu lúgubre va murmurar:

—D e

preeessa, Gerooonimo, vés al teu
de s p a a a t x !

Vaig contestar aterrit:

—Però qui és? I per què hauria d’anar al meu
despatx a aquesta hora? Són les tres de la
matinada!
—No s’hi valen preguntes, vés-hi i ho entendràààs!!! —va

cridar la veu lúgubre.

Vaig penjar, amb el cor que m’anava a cent
per hora!
Arribats a aquest punt, vaig decidir que valia
la pena esbrinar-ne alguna cosa més. Em vaig
vestir ràpidament i em vaig precipitar
a fora, a la ciutat deserta, en aquella gèlida
nit de tardor...
8
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Una estranya

trUcada...

L’aspecte de la ciutat deserta era inquietant!
Vaig arribar a L’Eco del Rosegador, vaig entrar-hi i vaig mirar d’encendre el llum, però
no funcionava.

Que estrany!

Probablement hi havia algun contratemps ...

Davant la porta, vaig entreveure una espelma.

Que estrany!

Al costat de l’espelma hi havia un

full . El

vaig agafar i el vaig llegir a la llum que es
filtrava de l’exterior, a través de les finestres.

Encén
l'EspElma, GEronimo!
El que hi havia escrit era això:
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Una estranya

trUcada...

Vaig pensar que era molt bona idea: jo tinc

por de la foscor!
Després, a la dèbil claror de l’espelma, vaig
travessar tremolant la redacció deserta.
Els meus passos ressonaven d’una manera sinistra:

o
o
o
Quan vaig ser davant la porta del meu despatx,
T c... t c... t c...

em tremolaven els bigotis i els genolls em

feien figa : vés a saber qui, o encara pitjor,
què m’esperava a dins?

Vaig empènyer la maneta... Vaig obrir la porta lentament...
Un grinyol sinistre em va glaçar la sang:

nyiiiiiiiic!!!
Que estrany!

La porta mai no havia grinyolat d’aquella
manera fins aleshores!

Vaig fer el cor fort i vaig entrar.
11
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Una estranya

trUcada...

Em vaig dirigir, tot tremolós, cap al meu escriptori i vaig seure, amb el cor que em

tegava amb força.

ba-

Quina foscor tan espantosa!
No va ser fins aquell moment que no vaig
veure un

objecte estrany, blanqui-

nós, arrodonit, que no havia vist mai abans...
Vaig allargar la pota per agafar-lo.
Després vaig llançar un crit:

AAAA

—

Ah
A
A
A
A
A
AAAA
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Una estranya

trUcada...

Pobre de mi, era una calavera!
Ficat entre les dents de la calavera, hi havia
un full de paper i jo el vaig agafar amb les

potes, que em tremolaven de por.
Hi havia un estrany missatge escrit:

Escriu, GEronimo!!!

Em vaig quedar de pedra: què era el que havia d’escriure a altes hores de la nit? I enmig
d’aquella foscor?
Justament aleshores, damunt la paret del davant, es va projectar una

ombra

amenaçadora que va xiuxiuejar:

et diré el
re:
que h
u
i
r
c
a s d 'e s
un llibre de

—Ja

p o r ...!

En aquell instant no em vaig poder aguantar
i em vaig desmaiar de terror!
13
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