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Estimats amics rosegadors, veniu amb 

mi al Regne de la Fantasia. Ens hi espera 

una missió fantàstica: salvar Flordiana, 

la Reina de les Fades! Per aconseguir-ho, 

ens haurem d’enfrontar a mil escorpins 

verinosos, lluitar contra una aranya 

gegant, derrotar una serp marina, 

sortir d’un intricat laberint i escapar 

d’uns trols terribles! No us ho creieu? 

Doncs acompanyeu-me i serem els 

protagonistes d’una aventura fantàstica. 

Paraula de Stilton, Geronimo Stilton.

www.geronimostilton.cat

INCLOU UNA HISTÒRIA EXTRA DEL REGNE DE LA FANTASIA!
AMB VUIT

OLORS I UNA 
AVENTURA

EXTRA!

Nascut a Ratalona, capital de l’Illa dels 

Ratolins, és llicenciat en Ratologia 

de la Literatura Ràtica i en Filosofi a 

Rosegairística Comparada. Dirigeix L’Eco 

del Rosegador, el diari més famós de l’illa, 

fundat pel seu avi Berenguer de Drap. En 

el seu temps lliure, Geronimo col·lecciona 

crostes de formatge del segle XVIII, però 

sobretot adora escriure llibres, que han 

tingut un èxit excepcional: traduïts a 48 

idiomes, han venut més de 152 milions 

d’exemplars a tot el món!

@EditorialEstrellaPolar

@llibresjoves

@EstrellaPolarEditorial

estrellapolar.cat

ALGUNA VEGADA HEU SOMIAT QUE VIATJÀVEU 

AL REGNE DE LA FANTASIA? VOLEU CONÈIXER 

HOMES LLOP, SIRENES, DRACS, FOLLETS I GNOMS? 

I NO NOMÉS AIXÒ... TAMBÉ US HI PODREU TROBAR 

UNICORNS I BRUIXES! O POTSER PREFERIU VOLAR 

A LA GROPA DEL LLEGENDARI DRAC DE L’ARC DE 

SANT MARTÍ? DONCS ACOMPANYEU-ME EN AQUEST 

MERAVELLÓS VIATGE SOBRE LES ALES DE LA FANTASIA!



Amb la col·laboració especial 
del gripau Scribacchinus Scribacchius!
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TOT VA COMENÇAR
AIXÍ, BEN BÉ AIXÍ...

Estimats amics rosegadors, 

em dic Stilton, Geronimo Stilton! Dirigei-

xo l’Eco del Rosegador, el diari més famós de l’I-

lla dels Ratolins!

Tinc una aventura fantàstica que m’agradaria

explicar-vos.

Doncs bé, tot va començar així, ben bé així...

Tot va

començar

a
ix

í,

b

en
bé a ixí .

..

Geronimo Stilton
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DEL ROSEGADOR

ECO
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UFF, PER QUÈ
JUSTAMENT AVUI?

Era el matí del 21 de JUNY* però amb prou feines

havia entrat a l’oficina vaig comprendre que se-

ria una jornada tremenda.

—Geronimo, s’ha espatllat l’aire condicionat!

—Geronimo, s’ha inundat el soterrani!

—Geronimo, s’ha acabat el cafè!

—Geronimo, els ordinadors s’han penjat!

—Geronimo, un periodista et vol entrevistar!

—Geronimo, la nova coberta és horrible!

—Geronimo, quan penses acabar el nou llibre?

—Geronimo, has de firmar tres-cents tres contractes!

—Geronimo, t’han posat una multa!

—Geronimo, voldria un augment!

—Geronimo, saps que t’ha sortit un gra al nas?

* El 21 de juny comença l’estiu. Segons la llegenda, la nit del 21 de
juny és una nit màgica, en què pot succeir de tot...

9

Juny
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La redacció de L’ECO DEL ROSEGADOR!
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VET AQUÍ EL QUE VA SUCCEIR
A L’ECO DEL ROSEGADOR... 

JUSTAMENT AQUELL DIA!

1. Xafarot Nesquit proposa un nou cas... justament avui!
2. Tibetrat comença les classes de ioga... justament avui!
3. Taramundi rega les plantes de l’entrada... justament avui!
4. L’arquitecte Ratut decora la redacció... justament avui!
5. La senyora de fer feines frega el terra... justament avui!
6. Tea prova els nous pneumàtics de la moto... justament avui!
7. Blasco fa una becaina al despatx... justament avui!
8. La Josefina ha fet un pastís de gorgonzola... justament avui!
9. Marinata Musclo porta peix fresc de regal... justament avui!

10. Provolinda porta una carta d’amor... justament avui!
11. El cambrer del bar s’ha equivocat d’encàrrec... justament avui!
12. Arsènia proposa un curs de supervivència... justament avui!
13. La neboda del cunyat de la cosina del nebot del porter ha vingut

a visitar la redacció... justament avui!
14. El professor Volt instal.la les connexions per als ordinadors...

justament avui!
15. Ens porten tota l’aigua mineral... justament avui!
16. L’oncle Smilord ve a pispar un llibre... justament avui!
17. Algú ens dóna un cop de pilota... justament avui!
18. Geronimo Stilton té un gra al nas... justament avui!
19. Un bust per a Berenguer de Drap... justament avui!
20. L’il·lustrador i la redactora es barallen... justament avui!
21. Benjamí ha vingut a fer els deures a la redacció... justament avui!
22. Els tècnics reparen l’aire condicionat... justament avui!
23. Tres-cents tres contractes per firmar... justament avui!
24. Iena fa body-building... justament avui!
25. Pinky Pick i el seu oncle tenor canten... justament avui!
26. Petit Tao té classe de karate... justament avui!
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Vaig anar corrents a veure si efectivament tenia

un gra al nas (i per desgràcia sí):

—Uffff, per mil formatges de bola, per

què m’havia de passar tot això

justament avui?

Sigui com sigui aquella tre-

menda jornada va passar (no

em pregunteu com).

Cap al vespre vaig decidir de tor-

nar a casa, però vaig descobrir que hi

havia vaga de metro!

Vaig xisclar: —Justament avui?

Vaig posar-me a caminar

xino-xano i va començar a

ploure!

Vaig sospirar: —Justament

avui que no duc paraigua!

Un llamp terrible va caure molt a prop meu.

L’estrèpit tremebund d’un tro em va fer vi-

brar els bigotis. Anava tremendament xop!

UFF, PER QUÈ JUSTAMENT AVUI?
Juny

Quin
gra més ho

rroro’s!

b z zz zo t t tt tt t t !

brummmmmm!

brummmmmm!brummmmm!

brummmmmm!
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ELS LLUMS APAGATS
A LES GOLFES

Vaig entrar a casa i el llum no funcionava!

—Per mil formatges de bola, justament avui!

Ara hauré de pujar a les golfes on guardo les es-

pelmes!

A les golfes vaig posar la pota

damunt del rasclet de la meva

àvia que em va anar a petar 

al morro...

el patí del meu cosí...
el rasclet de la meva àvia...

la llibreria del meu avi...
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Aleshores vaig intentar d’aferrar-me a la llibreria

de l’avi Berenguer de Drap, que em va caure da-

munt la clepsa i em va deixar mig colgat sense

pietat... Vaig plantar la pota damunt del patí del

meu cosí Martin Gala i vaig fer un triple salt

mortal... vaig anar a petar de cap a un retrat

d’un avantpassat meu holandès, Still van der

Stilton... i em vaig retrobar amb un barretet de

palla al cap de la tieta Làmpia!

Vaig mormolar molt fluixet «escarritx» i em vaig

desmaiar. No sé quanta estona vaig estar incons-

cient, però quan vaig tornar en si ja era negra nit.

Recordava el rasclet... la llibre-

ria... el barretet de palla...

15

ELS LLUMS APAGATS A LES GOLFES
el

re
tra

t del meu avantpassat...

el barretet de palla de la m

eva
tieta...

v ga a me nt
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Em vaig tocar el bony del cap.

Vaig recordar aleshores per què havia pujat a les

golfes. Les espelmes! El que buscava eren les es-

pelmes! Em vaig dirigir a la calaixera que hi ha-

via a la paret del fons i vaig trobar un canelobre.

El vaig encendre.

—Ja va millor, la cosa! —vaig sospirar satisfet.

Em vaig quedar parat de veure la quantitat d’an-

dròmines que s’havien acumulat a les golfes.

Feia tant de temps que no hi

pujava!

Guaita, guaita, vet aquí els lli-

bres de contes de la meva infància...

el tricicle de la meva germana Tea...

el llençol amb què el meu cosí es dis-

fressava de fantasma... per fer-me por!

ELS LLUMS APAGATS A LES GOLFES

Ai ii !

H
i h

avia una vegada...

B
rummmm!

Uhhhhhh!
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Vaig veure una ombra i vaig deixar anar un xisclet.

Després, però, vaig sospirar alleugerit:

—Només era un maniquí amb el vestit de núvia

de la tieta Margarida. Quin babau que estic fet,

d’espantar-me per una cosa així!

Ja estava a punt de tornar a baixar amb el cane-

lobre encès, quan la finestreta de les golfes es va

obrir.

18

ELS LLUMS APAGATS A LES GOLFES

—A A A A A A A A A A A H HHHH H
H
!
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