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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.

L’ESTRANY CAS
DEL VOLCÀ PUDENT
Com passa sempre, Xafarot m’ha
embolicat en un cas estrany! Una
tremenda nevada deixa paralitzada
la ciutat de Ratalona, tot i que som
al pic de l’estiu! Per resoldre el
misteri haurem de viatjar dalt
d’un trineu amb pedals fins al
volcà Pudent, a la Vall del Tuf
Malèvol... Ai, quina aventura de
bigotis entre la neu i el glaç!

L’estrany cas del volcà Pudent

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 granissat
de grosella...
i la vida
és més bella!
Era una tarda calorosa (bé, tòrrida) de juliol.
Em trobava a la meva oficina del carrer dels
Canalons 13, i intentava escriure el
meu nou llibre... quan vaig
decidir d’anar a menjar un
bon gelat.

t
M’encanten els gela

s!

I a vosaltres? Ai, perdoneu-me, encara no
m’he presentat: el meu
nom és Stilton,

Geronimo Stilton!
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Un granissat

de grosella...

Bé, el que us deia; vaig trucar al meu nebodet
Benjamí per convidar-lo:
—...bonic del meu cor, véns a prendre un
gelat amb mi?
—Gràcies, tiet Geronimo!
Vam quedar davant de la gelateria

ratcongelat.
Ens vam posar a la cua (hi havia un munt de
rosegadors que havien tingut la mateixa
idea).
Cantussejàvem feliços:
Un gelat artesà
és el millor esmorzar...
Un sorbet de llimona
et fa xalar més que a la Mariona,
Un granissat de grosella,
i la vida ja és més bella!

8
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Un granissat

de grosella...

Ens en vam llepar els bigotis.
Quins gustos més deliciosos!
Jo vaig escollir un cucurutxo
amb gorgonzola

i manxego
amb una ombrel·la a sobre,
i Benjamí, un cucurutxo amb

mozzarella, grosella i una
cirereta.
Per assaborir bé el gelat ens vam asseure en
un racó, al costat d’una nevera groga damunt la qual hi
havia una pell

ratcongelat

de plàtan.

9
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Un granissat

de grosella...

El meu nebodet em va explicar un acudit:
QUin és el súmmUm d’Un venedor de gelats?
tenir molt mal... gust!
Em vaig petar de riure. De sobte vaig sentir:

!
y
n
a
r
st
e
ningú. Que estrany!
e
u
Q
Benjamí va continuar: e
’

xarrup! Em vaig girar, però no vaig veure
l súmmUm d Un gla

çó?

refredarse perQUè és al congelador!

Q u e e estrany!
strany
!
I Benjamí, vinga riure:
Altre cop vaig sentir el sorollet: xarrup!
No vaig veure ningú. Que

—i el d’Un gelat? QUe el sUspengUin de geometria perQUè no sap QUe els cUcUrUtxos

!
y
n
stra

són... cons!

Mentre reia, vaig sentir: xarrup! Que

e
trany!
e
u
Q Em vaig adonar que el meu

es-

Nyam!

gelat havia desaparegut. Qui
se l’havia cruspit?
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Q

iba
Ja arr
s, tiet
Gràcieimo!
Geron

elat
Quin g

t!
el gela

Burp!

vols?

Nyam!

S´
i , dig

ui?

Ehem.

..

o!
Que b

Voldria
cucuru un
format txo de
g
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a!

uí!
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Un granissat

de grosella...

De sota de la nevera va aparèixer una cua.
Es va obrir la porta i va sortir-ne un morro de
rosegador.

—C u c ú ! C u c ú !
Vaig fer un bot enrere.
—Qui... qui és?
Va treure el cap un ratot de pelatge grisós
com el fum, amb el morro una mica tort i les
dentetes que li sortien endavant, i els bigotis
ben enllustrats amb brillantina. Duia un impermeable groc.

??

—C u

?

cú! Cucú!
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Un granissat

de grosella...

Em va picar l’ullet:
—Pssst, Geronimet! T’ha agradat la brometa?
Vaig sospirar resignat. L’havia reconegut.
Era el meu amic...

—Geronimet, escolta, escolta bé, t’he de fer
una petita proposta. He interceptat una conversa telefònica estranyíssima en què es parlava d’una m i s t e ri o s a n e v a da. Si resolguéssim el cas tu en tindries l’exclusiva per al
teu diariet...
Em vaig alçar:
—Em sap greu, Xafarot, però últimament
vaig molt atrafegat. Estic escrivint un llibre.
Mentre sortíem de la gelateria vaig sentir que
esgüellava:
—Geronimet... la telefonada... la nevada...
Però jo ja era lluny.
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