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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.

ES BUSCA ENTRENADOR
PER A LES OLIMPÍADES
Els atletes de Roca Tapioca tenen un
somni: participar a les Olimpíades,
i m’han elegit precisament a mi
com a entrenador! Però jo no soc
un entrenador de debò... i ells
no estan gaire en forma!
Per mil formatges de bola!,
aconseguirem que es classifiquin?

Es busca entrenador per a les Olimpíades

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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Deu haver-hi
un error!
Aquell calorós matí d’estiu, quan la meva
germana Tea va irrompre al meu despatx amb
les potes plenes de llibres i documents, no
m’hauria imaginat mai totes les coses increïbles que estaven a punt de succeir... En el
fons semblava una jornada com tantes, llevat
d’un detall: cada cop
faltava menys temps

per a les O limpÍadES de
Ratalona, i
jo cada cop
tenia més
feina, escarritx!
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Deu haver-hi un error!

Però un moment, deixeu-me
que em presenti: el meu nom

és Stilton, Geronimo Stilton,
i dirigeixo L’Eco del Rosegador, el diari més famós de
l’Illa dels Ratolins!
Aquell matí, tal com us deia,
estava enfeinadíssim, les Olimpíades s’acostaven i jo encara havia de:
Decidir quins articles escriure.
Escollir les seleccions olímpiques que volia
seguir.
Contactar amb tots els experts per a les diverses seccions del meu diari.
Informar sobre els últims rècords de les
edicions anteriors dels Jocs Olímpics.
Escriure un munt de missatges electrònics...

E m t re m o la v e n le s p ot e s
d el s n e r vi s !
8
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Deu haver-hi un error!

I malgrat tot, estimats amics rosegadors, he
de confessar-vos una cosa: encara que sigui
un rat honrat no gaire esportiu , no hi cabia
al pelatge de l’emoció davant l’arribada de les
Olimpíades!
I Tea estava igual que jo!
De fet, la meva germana va inundar l’escriptori amb una pila altíssima de llibres i de documents i va exclamar:
—Geronimo, aquest és tot el material que he

recollit per a l’especial de les o limpíades :
els temps rècord per a cada disciplina, l’edat dels
atletes que participaran als diferents esports,
els seus plats preferits... Tu ja has controlat els
correus per a les últimes actualitzacions esportives, oi?
—Sí, fa tot just cinc minuts! —vaig respondre jo, d’una revolada.
Tea va sospirar i va dir:
— Cinc

minuts?!?

Però això és molt! Com
9
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Deu haver-hi un error!

més s’acosten les Olimpíades, més arriben noves actualitzacions, cada minut, cada segon,
cada instant! Torna a mirar la safata! Vinga,
què esperes?
Per mil formatgets de bola, efectivament
acabava d’arribar un nou correu! Amb un

assumpte estrany, molt estrany, estranyíssim!
El vaig obrir per llegir-ne el contingut i...

DE: Roboinoi@retransmission
s.escarritx
A: Geronimo Stilton
ASSUMPTE: entrenador olímpic - urgen

tíssim

Estimat Geronimo Stilton,
És un plaer per a nosaltres, l’equip de corredors de
relleus de Roca Tapioca, comunicar-te que el nostre
nou entrenador... ets tu!
Ens veurem de seguida per preparar-nos per a la
selecció olímpica!
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Deu haver-hi un error!

Què???

Coach , és a dir, entrenador d’un

equip de relleus? Jo?
Pàl·lid com un mató, vaig esgüellar:
—Deu haver-hi un error ...
Tea va rellegir el correu en veu alta; després
va comentar:
—Aquí hi ha escrit el teu nom! No crec pas
que sigui un error...
Escarritx, no sé per què, però allò va començar a fer

11

T2_0010259299 Es busca entrenador olimpiades 007-119.indd 11

14/5/20 17:11

