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Amb unMANUAL per aprendre aRECICLAR!

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.

www.estrellapolar.cat

@EstrellaPolarEditorial

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!

Una pudor insuportable ha 

envaït Ratalona. Què deu ser? 

Per resoldre el misteri hem de 

baixar al Món de Sota, on un 

exèrcit de rates de claveguera, 

que a més són guerreres, es 

preparen per conquerir la 

ciutat... Tornar al Món 

de Sota serà una 

autèntica aventura!
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FORMATGE CABRALES,
MITJONS PUDENTS

O PIPÍ DE GAT?

Era un matí boirós de novembre.

A les nou en punt vaig sortir de casa, directe

cap a la meva oficina. Si encara no em conei-

xeu, el meu nom és Stilton, Geronimo
Stilton!

Doncs bé, com us estava dient, vaig sortir

de casa...

i vaig arrufar els bigotis de fàstic.

El de la xarcuteria em va

saludar.

—Quin          eh, 

senyor Stilton?

Quina pesta!

tuf ,
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Per mi que això és pudor d’un format-

ge Cabrales que està massa passat...

La de la tintoreria del número 17 va

remugar:

—Jo crec que aquesta pesta és de

mitjons bruts. Per aquí

deu córrer algú que no es renta...

El taxista va brandar el cap:

—Per mi, aquesta catipén és de

pipí de gat!!

FORMATGE CABRALES, MITJONS PUDENTS...?



Em vaig gratar el cap, perplex.

Què era aquella pudor?

I d’on venia?

Tothom hi deia la seva, però

una cosa era clara... una cati-

pén així no s’havia sentit mai 

a Ratalona!

Els únics que s’alegraven d’aquella

pesta eren els venedors de pinces 

d’estendre la roba perquè feien l’agost.

Caram!
Caram!

Caram!

FORMATGE CABRALES, MITJONS PUDENTS...?



CARAM!

Durant els dies següents la pesta va anar a més

i es va escampar per altres zones de la ciutat:

l’estació del tren, el mercat, la zona esportiva...

En els barris infestats per la pudor tots els

propietaris van començar a vendre les cases.

Venien desesperadament , a preus

cada cop més baixos... perquè ningú no volia

habitar ni treballar allí!

Qui sí que comprava era una misteriosíssima

agència immobiliària, la SenyLaClau  
&  Co .

Les seves camionetes grises circulaven pels

carrers de Ratalona, però ningú no sabia a

qui pertanyia, l’agència...
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E s  v e n !

Caram!



ES VEN

ES VEN

ES VEN

ES VEN

ES VEN

ES VEN

ES VEN



UHM... 
ESTRANY, 

MOLT ESTRANY!

Una setmana després la situació havia esde-

vingut tràgica.

Vaig sentir a la ràdio:

—La misteriosa pesta que ha envaït la ciutat

continua augmentant...

Amb una pinça al nas, vaig fer una passejada

pel centre i vaig observar, capficat, els car-

tells que hi havia penjats a les portes.

Totes les cases havien caigut

a mans de la misteriosa agència 

immobiliària SenyLaClau .
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Vaig continuar la meva inspecció i vaig des-

cobrir que fins i tot els altres barris també

havien estat comprats, i fins i tot la perifè-

ria i la zona industrial s’estava despoblant.

Aquí i allà, pels carrers deserts, passaven

veloçment les camionetes grises de Seny-
LaC lau , carregades de bitllets.

Vaig fer esforços per provar de distingir

qui era el xofer, però els vidres eren com-

pletament fumats.

Vaig rumiar.

Uhmmm... per què la SenyLaClau
comprava tant? Què en feia de les cases,

les botigues, les oficines en les quals ningú

no volia habitar-hi?

I... com s’ho feien per tenir tants diners a

punt? Uhm, estrany, moooolt

UHM... ESTRANY, MOLT ESTRANY!

o estrany!



RES
DE RES DE RES!

Va passar una setmana.

Fins i tot jo rumiava si havia d’abandonar la

ciutat per traslladar-me al camp.

La pesta havia esdevingut insuportable!

Aquell vespre, com sempre, vaig tancar la

porta de L’Eco del Rosegador. Després, tot



tapant-me el nas, vaig tornar cap a casa. Vaig

travessar el parc: el camí era ple de fulles

grogues que cruixien sota les meves potes.

Vaig quedar-me encantat observant les fu-

lles: queien dels arbres, una a una, sembla-

ven lleugeres i gracioses ballarines que dan-

saven a l’aire.

Va ser aleshores que em vaig adonar d’un 

soroll estrany... com si algú em seguís sense

voler ser descobert.

Em vaig girar, però no vaig veure res .

RES DE RES DE RES!

Que estramy!



Vaig reprendre el camí, pel parc desert, però

encara sentia el soroll.

De nou em vaig girar... res  de  res .

Que estrany!
Vaig reprendre el camí, a pas més lleuger.

De nou aquell soroll.

Em vaig girar de sobte. Res de  res  de  res .

Que estrany!
Amb l’ai al cor (sóc un rat aterrat, ai, vull dir

un rat aterrit), vaig córrer pel camí fins a

quedar-me sense alè.

Estava sol al parc.

A prop meu, només alzines, alzines, alzines...

i una palmera.

Una p a l m e r a ???

Què hi feia una palmera al mig d’un parc de

Ratalona?

M’hi vaig atansar per poder-la observar

millor...
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RES DE RES DE RES!




