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Soc jo! Aquí a Ratalona, a l’Illa dels Ratolins, els meus

És una illa extravagant amb forma

llibres són tots rat-sellers. Però què em dieu? Que no

de tall de formatge, situada a l’oceà

els coneixeu? Són històries per riure, més tendres que

Ràtic Meridional, on la natura és

la mozzarella, més gustoses que el manxego, amb més

protegida i els rosegadors hi viuen

sabor que el cabrales… Són històries per llepar-se’n

ACAMPADA A LES
CASCADES DEL NIÀGARA
Aquell matí, quan vaig acompanyar
Benjamí a l’escola, la mestra
estava escrivint a la pissarra el nom
del lloc on volien anar d’excursió.
Vaig ensopegar i vaig perdre les
ulleres. Em va semblar llegir L’Eco
del Rosegador i de seguida vaig
oferir-me per acompanyar tota
la classe en la visita...
No m’imaginava que
m’hauria d’enfrontar a un
viatge extraràtic!

Acampada a les Cascades del Niàgara

els bigotis, paraula de Geronimo Stilton!
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.

HEU ESTAT MAI A L’ILLA
DELS RATOLINS?
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feliços... La capital és Ratalona,

encuadernación: Rústica con solapas

on s’esdevenen les meves
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de Geronimo Stilton! Són històries
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exagerades, increïbles, però
sobretot són històries per riure...
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