
Un cop més, el meu amic Xafarot 

m’ha enredat en un nou cas... i a 

sobre als Jocs Olímpics! Mentre 

cobria la crònica televisiva ens 

hem adonat que hi havia un  

equip que guanyava totes les 

competicions. Que estrany!  

I encara era més estrany que 

 tots els atletes de l’equip 

s’assemblaven els uns  

als altres...

L’ESTRANY CAS  
DELS JOCS OLÍMPICS
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 nombre: Xavi

 nombre: Iván Barreto
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 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Final de supercopa... a ratalona!

 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: 9mm

 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?
Sóc 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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Per mil 
formatgets de bola!

Aquell matí (un matí caloros d’estiu) em 

vaig llevar i vaig encendre la ràdio per escol

tar les últimes notícies.

—Són a punt de començar els Jocs Olím-
pics...

—Per mil formatgets de bola, altre cop els 

Jocs Olímpics? A Ratalona no es parla 

d’altra cosa! —vaig esbufegar.

Vaig apagar la ràdio i vaig encen

dre la televisió: aquí igual, 

notícies esportives!

Vaig esbufegar:

—Buf, altre cop els 

Jocs Olímpics?

´-
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M O D A
RATUCCI
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 10

 Per mil formatgets de bola!

Vaig fullejar el diari i vaig veure els titulars:

«Només falteN tres dies per als jocs!»
Vaig esbufegar:

—Per mil formatgets de bola, altre cop els 

Jocs Olímpics?

Vaig sortir de casa: a la plaça major de la ciutat 

uns quants treballadors estaven muntant una 

pantalla gegant per poder seguir en di

recte els Jocs Olímpics.

Vaig esbufegar:

—Per mil formatgets de bola, altra vegada els 

Jocs Olímpics?

Vaig arribar a la redacció i em vaig adonar 

que tothom parlava dels Jocs Olímpics.

Vaig esbufegar:

—Per mil formatgets de bola, altra vegada els 

Jocs Olímpics?

Em vaig tancar al despatx: jo sóc un rat hon

rat, és clar, però més aviat intel·lectual, i l’es

port no m’interessa gens!
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 Per mil formatgets de bola!

Ai, perdó, encara no m’havia presentat: el 

meu nom és Stilton, Geronimo Stilton.

Sóc el director de L’Eco del Rosegador, el dia

ri més venut de l’Illa dels Ratolins!

Bé, doncs, tal com us deia, estava feinejant 

tranquil·lament al meu despatx quan 

vaig sentir la REMOR d’un motor.

Vaig pensar:

—Per mil formatgets de bola, ja sé 

qui arriba...
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Un segon després, la porta es va obrir de 

bat a bat i va entrar la meva germana Tea, 

enviada especial de L’Eco del Rosegador.

Vaig esbufegar:

—Tea, quantes vegades t’he de dir que no 

vull que entris amb la moto al meu despatx?

Va aparcar la moto damunt mateix del meu 

escriptori... i em va aixafar tota la cua... em 

va matxucar  una pota i em va 

embrutar l’americana d’oli!

Abans que pogués protestar, se’m va acostar 

i em va dir, a cau d’orella:

—Geronimet! T’he dut aquells pastissets que t’agraden tant... 

aquells de gorgonzola fos...

geronimo, bonic, 
em Podries fer un 
Petitíssim favor...
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 geronimo, bonic, em Podries fer...

Vaig tastar un pastisset, però amb prudència.

Quan la meva germana és tan amable, és que 

vol alguna cosa!

—Geronimo, estimat, voldria demanarte un 

petit, petitíssim favor... —va prosseguir Tea.

—Digues, digues, si et puc ajudar, ho faré 

amb molt de gust!

Ella va deixar anar:

—Has de seguir en directe la crònica dels 

Jocs Olímpics!

—Però que no ho havies de fer tu?
Ella, morta de riure, va dir:

—Sí, però és que estic embolicada en altres 

coses... i, a més, em sembla que és una feina 

que fa més per a tu, Geronimo. Tu ets tan 

ESPAVILAT, tan INTEL.LIGENT, tan 

PROFESSIONAL, tan «DIRECTOR»...

—Ni parlarne! Jo no n’entenc ni 

un borrall, d’esport, no sóc pas 

un rat esportiu, jo!
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 geronimo, bonic, em Podries fer...

Justament en aquell moment va             el 

telèfon:

—Sí, aquí Stilton, Geronimo Stilton!
De l’altra punta del fil, una veuota de 

TRO va trepanarme els timpans:

—Aquí Berenguer, Berenguer 
de Drap! Sóc l’avi, Geronimo! 

Que no m’havies reconegut?

Vaig sospirar. Com volia que 

no reconegués la veu del meu 

avi Berenguer?

L’avi em va manar:

—Nét meu, espavila’t i pren nota:       CORRE 
a casa per preparar l’equipatge!     VÉS DE 
SEGUIDA a l’aeroport!      PREN EL PRI-
MER VOL cap a Ratfurt!

Després va continuar:

—PRIMER has de fer el seguiment dels 

Jocs Olímpics amb un resum per a 

L’Eco del Rosegador; SEGON, una crò

sonar

1 
2

3
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 geronimo, bonic, em Podries fer...

nica televisiva en directe; TERCER (ja que 

hi ets)... que em compraries una mica de for

matge de la Selva Formatjada?

—Però... però avi, estic molt enfeinat...

L’avi va tronar:

—Amb l’avi, val més no discutir, oi?

—I és que, a més, no sé ni un borrall d’esports.

—Malament, molt  malament. Bé, però així 

et servirà per aprendre’n una mica!

—Però que no hi havia d’anar Tea a cobrir els 

Jocs Olímpics?
—La meva adorada néta Tea té altres coses a 

fer: ha de seguir una desfilada de moda!

Què podia fer? Tea sempre ha estat la nineta 

dels ulls de l’avi. I amb l’avi no es pot discutir...

Vaig preparar l’equipatge, vaig CÓRRER a
l’aeroport i vaig pujar a l’avió que m’havia de d

ur a Ratfurt!
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RATFURTRATFURT

l’aeroport i vaig pujar a l’avió que m’havia de d
ur a Ratfurt!

Illa dels RatolIns
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