
Jo tinc por sobretot dels fantasmes 
felins, que es passegen per un 

castell ruïnós al Bosc Fosc...; 
però entre mòmies, bruixes, 

ratapinyades i vampirs, 
al final aconseguiré 

descobrir l’extravagant 
secret del castell!
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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!

Nascut a Ratalona (Illa dels
Ratolins), Geronimo Stilton és
llicenciat en Ratologia de la
Literatura Ràtica i en Filosofi a
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.

QUI ÉS GERONIMO STILTON?
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!
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Era una boirosa 
nit d’octubrE...

Era una boirosa nit d’octubre.

En canvi, pobre de mi, em trobava enmig 

d’un fosc bosc...voleu saber per 

què? Ara us ho explicaré!

Abans de res em presentaré: el meu nom és 

Stilton, Geronimo Stilton. 

Dirigeixo el diari de més tirada de l’Illa dels 

Ratolins, L’Eco del Rosegador. 

Doncs bé, havia

marxat de Ra-

talona per anar

a veure la meva

tia Làmpia, que 

Ah, com m’hauria agradat estar a caseta!
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estava de vacances al Pic de la

Catipén.

Per arribar-hi havia de travessar el Bosc 

Fosc, un bosc espès i intricadíssim a  

la Vall dels Vampirs Vanitosos.

Ja feia estona que havia deixat enrere el Pas  

del Gat Cansat, quan em vaig topar amb un 

espès, espessíssim banc de BOIRA.

No hi veia ni a un pam del morro!

Vaig provar d’orientar-me amb el mapa, però 

un cop arribat al Coll del Llum Apagat vaig 

comprendre que m’havia ben perdut!

De fet, la carretera esdevenia més i més estreta 

i a poc a poc es va reduir a un sender de terra. 

Vaig intentar telefonar a la meva germana Tea, 

però el mòbil semblava que no funcionés.

Vaig continuar encara mitja hora enmig d’a-

quella boira tan espessa fins que em vaig tro-

bar davant d’una cruïlla.

8

 Era una boirosa nit d’octubrE...

Ah, com m’hauria agradat estar a caseta!
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Com per art de màgia, vaig entrellucar un 

cartell negre:

Cap al castell
Mixa-mixa

Esmaperdut, vaig consultar el mapa.

—Per mil formatges de bola... que estrany! 

Aquí no parla de cap castell!
Vaig plegar el mapa i me’l vaig ficar a la but-

xaca de l’abric.

Vaig decidir girar cap a l’esquerra per anar 

fins al castell i demanar informació.

Però tot d’una el cel es va esqueixar amb un 

llamp que va caure a prop meu, a pro-

píssim meu! El llamp va il·luminar la silueta 

d’un castell mig enrunat, amb els pinacles es-

molats com ganivets.

En aquell moment, just en aquell moment, el

cotxe es va aturar!

 Era una boirosa nit d’octubrE...

Ah, com m’hauria agradat estar a caseta!
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El llamp va il·luminar la silueta d’un castell...

enlaire les fulles seques
Un vent glaçat feia volar

T2_175000 El castell de Potaxixa Mixa-mixa 007-119.indd   10 29/10/15   16:51



No m’hauria d’haver fiat mai del cotxe que 

m’havia deixat el meu cosí Martin Gala! Vaig 

baixar del cotxe, sense saber gaire què havia 

de fer.

Va començar a ploure i de sobte em vaig tro-

bar amb els bigotis ben Mullats.

I quin fred que feia!

Em vaig eixugar els bigotis, indecís. Després 

vaig alçar-me el coll de l’abric i vaig enfilar el 

caminet de pedres que portava fins al castell.

El caminet estava recobert de branques se-

ques que cruixien sota les meves potes. Vés a 

saber el temps que feia que ningú no l’havia 

trepitjat!

Potser el castell estava deshabitat...
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 Era una boirosa nit d’octubrE...

El llamp va il·luminar la silueta d’un castell...

enlaire les fulles seques

de la tardor...

Un vent glaçat feia volar
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