
Qui ha guanyat mil milions a la 

loteria Lotorato? Qui? Qui? 

Misteri! El fet és que Martin Gala 

ha esdevingut ultraric: castell, 

helicòpter... Al meu cosí la 

riquesa li ha pujat al cap, però, 

escarritx, no sap el que l’espera!

PER MIL FORMATGES DE BOLA,
HE GUANYAT LA LOTORATO!
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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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QUI HO HAVIA
DE DIR?

Qui ho havia de dir que tot plegat comença-

ria així... amb un batut de Cabra-
les amb sifó?

Però val més que us ho expli-

qui tot en ordre.

Bé, doncs, aquell matí

vaig sortir de l’oficina

cap allà al migdia i em

vaig dirigir al local més

de moda de la ciutat...

on fan uns batuts i unes

d e C o p a c a b a n a
L a R a t e t a

,
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tapes que n’hi ha per llepar-se’n els bigotis!

Vaig obrir la porta de bat a bat, que era de

fusta de tec australiana, damunt de la qual hi

havia dibuixada una rateta que ballava la

samba , i em vaig apropar a la barra.

Darrere de la barra, un ratot va somriure per

sota els bigotis i va esgüellar:

—El mateix de sempre, senyor Stilton?

—Sí, el mateix de sempre, gràcies, Fuet!

Fuet Eixerit, també conegut com

Fuetet, era un joveníssim ratolí de pelat-

ge color d’avellana, llustrós i brillant, amb unes

dentetes de conill i uns ulls

d’expressió trapella.

Petitó i esprimatxat, l’ener-

gia li sortia pertot arreu, 

Treballava sense parar, però

sempre somreia i estava

de bon humor.
F u e t
E i x e r i t ,
conegut com Fuetet

NN OO SS ’’ EE SSTTAAVVAA MM AA II QQ UU II EE TT ..

QUI HO HAVIA DE DIR?
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QUI HO HAVIA DE DIR?

Ràpid com un ratolí, Fuetet va atrapar al

vol una coctelera, hi va ficar el formatge de

cabrales, va afegir-hi una punteta de gorgon-

zola, una miqueta de camembert, una altra

mica de mató, una culleradeta de mel i una de

maionesa, un rajolí de salsa romesco, va posar-

hi també uns quants glaçons, un raget de sifó i

ho va sacsejar al ritme de samba:
—Olé, olé —va cridar mentre feia tot tipus

de piruetes i anava cantant—: Fuet, Fuetet,

ja veuràs quin batut més temut et prepararé

jo, i sí, i sí, i sí...

Aleshores va fer una cabriola mentre soste-

nia la coctelera amb la punta del morro.

ALESHORES VA FE
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QUI HO HAVIA DE DIR?

Va agafar un got alt i estret amb la cua, hi

va abocar el contingut de la coctelera i ho va

guarnir tot plegat amb una ombrel.la petita i

groga i una bola de mozzarella confitada:

—Iépala! —va cridar tot allargant-me el

got—. Aquest batut és una invenció pròpia i

l’anomeno «Cheese on the rocks»!

Després em va oferir un tall de pastís de for-

matge:

—És una recepta que m’he empescat jo.

M’encanta cuinar, m’agrada fer contents els

meus clients! 

Em vaig llepar els bigotis:

—Enhorabona, Fuetet , ets un campió!

Ell va xisclar:

—Ja ha comprat un numeret, senyor

Stilton? Eh, ja l’ha comprat?

Em vaig quedar parat:

—Quin numeret?

—Quin ha de ser? El numeret de la

Cheese on the rocks

008-Lotorato cat (007-065)  27/2/08  11:52  Página 10



QUI HO HAVIA DE DIR?

loteria del qual parla tothom, senyor Stilton!

Ni més ni menys que la Lotorato!!!

Distret, vaig mormolar:

—La Lotorato?

Estimats amics rosegadors, voleu saber què

penso?

Mai no m’ha agradat això de comprar núme-

ros de loteria, no m’agrada jugar...

Estic convençut que la sort de debò, el premi

més bonic que es pugui guanyar a la vida,

és... tenir una feina honesta!

Em sembla equivocat fer-se il.lusions de can-

viar la pròpia vida amb els guanys de la loteria.

La sort és una cosa que es construeix en el

dia a dia, honestament, tot contant amb l’es-

forç d’un mateix.

Mentre em feia totes aquestes reflexions,

Fuetet em va deixar veure un fullet més aviat

mal imprès...
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Lotorato... Lotorato!!!
Qui es convertirà en milionari?

Qui? Qui? Qui? Vatua l’olla!
Compra un número i potser tu seràs l’afortunat...

Val més que el compris, aquest numeret, ratolí babau
perquè si no, com pots pretendre de guanyar sense

haver-lo comprat, vatua l’olla???
Vinga, vinga, vinga, afanya’t que costa ben poc...

i pensa que si guanyes t’enduràs una bona pasta... 
au, va, compra’l! Compraaaaa’l!!!

Compraaaaaaaaaaaa’l!!!
Vatua l’olla!!!
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