DiSEÑADOR
nombre: Xavi

EDITOR

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.

EL FANTASMA
DEL COLOSSEU
Per mil formatgets de bola,
pel Colosseu es passeja el
terrible Gladiador Fantasma
i cap turista no vol visitar
el monument! Cal fer-hi
alguna cosa... Aquesta és
una missió especial per a mi,
l’Agent Secret Zero Zero G!

El fantasma del Colosseu

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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Un sobre estrany de
color de formatge...
Aquell

matí, quan Ratisa, la meva secretà-

ria, em va deixar tot el

correu damunt de

l’escriptori del despatx, no m’esperava en absolut MALES notícies...
Aquí ho té
!
d
ant
u
Q
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Un sobre estrany de color de formatge...

Hi havia un munt de sobres: un era el rebut
del gas..., l’altre, un contracte per signar...,
conegut i molt prometedor... Vet aquí també
una postal de la meva tia Làmpia, de vacances a les Illes Felices. I una bona pila de factures, coses per pagar, com una de la meva
amiga arquitecta Rattonina Gaudiniana, que
havia instal·lat feia poc uns

panells

solars* a la granja Stilton; també n’hi
havia del mecànic que havia reparat la xapa
de la carrosseria del cotxe.
I, a més a més...,

S O B RE D
N
E COLOR.
u LETA,
PERFU AT.
O
M
VI

.

*Es tracta d’uns panells que capturen l’energia solar, que es fa servir
per escalfar l’aigua.

i després hi havia un manuscrit d’un autor des-

Escarritx! De seguida vaig reconèixer aquell
perfum: era Lúgubre núm. 5, el perfum preferit de Tenebrosa Tenebrax, la meva (gairebé) promesa!
8
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Un sobre estrany de color de formatge...

«Gairebé», en el sentit que

ella

estava ben

convençuda que érem promesos, però

NO

ERA VERITAT!
Amb les potes tremoloses, vaig obrir el sobre
i vaig llegir la noteta, que deia:

Xato meu, ja ho saps, oi,
que la setmana vinent serà el nostre
aniversari? He organitzat un soparet a
Castellcalavera amb tota la família,
a base d’estofat, que tant t’agrada!
No te’n descuidis, entesos?
La teva Tenebroseta!
Vaig xisclar:
—Quin aniversari?

Però si

ni tan sols estem promesos?
Escarriiiiitx! Pobret de
mi, un sopar a Castellcalavera
amb tota la seva família tètrica?
A base d’estofat?
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Un sobre estrany de color de formatge...

R
!
AT
OF
T
T
ES
A
'
T
L
F
O
O
T
R
O
T
P
U
S
S
O
E
N
O
'
L
O
T
R
O
P
U
L
S
NO
'ESTOF

NO SUPO

AT!

Estava a punt de trucar a Tenebrosa per acla-

rir-li d’una vegada per totes que allò de la fes-

ta d’aniversari era una ximpleria, sobretot
tenint en compte que ni tan sols estàvem

promesos, i que jo l’apreciava, sí, però com
a amiga, quan tot d’una vaig descobrir un altre sobre, de color groc i d’aspecte oficial...
Ves a saber què contenia aquell

sobre

de color groc formatge!

El vaig obrir encuriosit i vaig fer un bot.
Per mil formatgets de bola, era una carta de
l’escola on va el meu nebodet Benjamí! Recordava bé el Professor

Malfario , també

havia sigut professor meu quan anava a l’institut. Ara havia passat a ser el DIRECTOR
de l’escola de Benjamí!
10
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Salutacions cordials,
El director de l’escola
Professor Malfario Pizz
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Un sobre estrany de color de formatge...

Durant un instant em vaig perdre en els records...
Quan havia sigut el nostre professor també
ensenyava Història, l’assignatura en què ara
Benjamí coixejava! Tothom es moria de por
quan venien els exàmens: li havíem posat el
malnom de Pizz el Terrible.
Era un professor molt estricte, i no va ser fins
molts anys més tard quan vaig entendre que
ho feia pel meu bé: havia estat gràcies a ell
que havia après un munt de coses sobre la

HISTÒRIA que m’havien resultat molt útils

quan havia començat a treballar a L'Eco del

Rosegador.

Per cert, encara no m’he presentat. El meu
nom és Stilton, Geronimo

Stilton, i diri-

geixo L’Eco del Rosegador, el diari més famós
de l’Illa dels Ratolins.
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