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QUI ÉS GERONIMO STILTON?

15

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.

ATENCIÓ ALS BIGOTIS...
ARRIBA RATINYOL!
Un misteriós rat que només té un ull
vol arruïnar L’Eco del Rosegador...
Jo salvaré el diari tot participant
en un esgarrifós concurs en què
m’arrisco a perdre la cua! Al final
descobriré qui és el misteriós
rat gràcies al mític Ratinyol...

Atenció als bigotis... arriba Ratinyol!

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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El Crit dE la rata
dE ClavEguEra
Era un

matí de juliol.

Estava a punt de començar les vacances...
Vaig b
aixar (com sempre) a esmorzar al bar
de la cantonada: un cafè amb llet i un

brioix de formatge . Després vaig anar
al quiosc (com sempre) a buscar un exemplar

fresc fresc del meu diari...
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El Crit dE la

rata dE ClavEguEra

Ah, encara no us ho havia dit? Jo sóc el director de L’Eco del Rosegador, el diari de
més difusió de l’Illa dels Ratolins. Aix, el meu
nom és Stilton,

Geronimo Stilton!

Bé, com us estava dient, vaig anar al quiosc
a buscar un exemplar del meu diari.
Vaig buscar, buscar, buscar... però no el vaig
trobar.
Em vaig adreçar al quiosquer,
Me’s L esrevistes :

M agradenno 

—Bon dia, voldria el meu habitual exemplar
de L’Eco del Rosegador!
Ell va grinyolar avergonyit, tot gratant-se els
bigotis:
—Ehem, no en tinc!
Em vaig quedar de pedra:
—Què em diu? Ja els ha acabat tots?
Ell va sacsejar el cap, encara més avergonyit.
—Senyor Stilton, miri, de debò... ja no venc
L’Eco del Rosegador al meu quiosc.
8
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El Crit dE la

rata dE ClavEguEra

Jo estava esmaperdut:
—Però des de quan?
Ell em va assenyalar les parets del quiosc,
cobertes d’un nou diari d’escàndols, el Crit
!
rata d Clavegu
de

la

e

era

—Aquest matí a les sis ha passat un rat que
només tenia un ull. M’ha ofert una xifra
increïble per tal que tingués en exclusiva el
Crit de la Rata de Claveguera... s’ha endut
tots els exemplars de L’Eco del Rosegador
per enviar-los al drapaire. Ho sento, senyor
Stilton, però ha d’entendre, vostè, que els
negocis són
els negocis...

El quiosquer

M agradennoMe’ s
L esrevistes
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El Crit dE la

rata dE ClavEguEra

Em va plantificar sota el morro un xec amb
molts, massa zeros. Vaig balbucejar:
—Q u e‘
‘
‘

q u eq u e ?

Un rat que només tenia un ull?
Mentre corria cap a l’oficina vaig llegir indignat el Crit de la Rata de Claveguera: però
com s’atrevia a insinuar que L’Eco del Rosegador estava a punt de fer fallida?
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Geronimo
Stilton,

director de
L’Eco del
Rosegador
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un rat quE només
té un ull...
Quan passava per davant de la llibreria de
l’avinguda del Mató vaig fer un cop d’ull distret a l’aparador. El cor em va fer un salt en
adonar-me que no hi havia exposat ni un sol
llibre de les Edicions Stilton, i en canvi hi
havia només llibres d’una editorial que es
deia Edicions del Crit!
Va sortir al carrer

Vaigboig Pelsllibres,
el propietari de la llibreria, un ratolí de
posat esnob que jo

V a i gsblol iibgr e s
Pel

coneixia des de feia
vint anys.
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un rat quE

només té un ull...

Estava avergonyit.
—Senyor Stilton, ja sap la notícia, oi? Ja no
tinc els llibres de la seva editorial, em sap
greu. He acceptat una proposta que m’ha fet
un rat que només tenia un ull...
Em va plantificar davant del morro un xec
amb molts, massa zeros. Em vaig quedar

blanc com el matO’ i vaig pensar:

—Així doncs, la situació és molt pitjor del
que jo m’imaginava!

b
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Amb els bigotis que emvvibraven
v irrbaarvvaeevnne n d’an-

aven

sietat vaig arribar a l’oficina. Vaig pujar les
escales adelerat, vaig entrar corrents i vaig
cridar la meva secretària esgargamellant-me:
—R
at
a
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a
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...vaig cridar la meva secretària esgargamellant-me...
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