
Què hi faig al desert amb Hiena? 

A veure, estava treballant 

tranquil·lament al meu despatx 

quan tot això va començar... 

Poques hores després 

em trobava enmig del Sàhara! 

Quina aventura tan tremenda: 

escorpins, serps, dromedaris, 

insolacions, tempestes de sorra...
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Amb unMANUAL persobreviureal DESERT!
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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.

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!



ATONTORRAT QUI 
ARRIBI L’ÚLTIM!
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TOT TRANQUIL... 
O NO?

Aquell matí (un tranquil matí de març) seia

tranquil·lament en el meu despatx del carrer

dels Canelons, 13.

Va entrar a l’estança Taramundi Caixmir, la

meva cap de redacció.

—Tot tranquil? —vaig preguntar.

—Tranquil·líssim, senyor Stilton! —em va

tranquil·litzar ella amb un 

somriure.

Tranquil·litzat, vaig sospirar:

—Ah, quina tranquil·litat!

Sí, tot estava tranquil a

L’Eco del Rosegador.

Tot... o gairebÉ.

DE
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Un instant després (ni un segon més, us ho

garanteixo) vaig sentir un s o r o l l de mo-

tor i la meva germana Tea va entrar de pet al

meu despatx.

Em va fregar la cua, em va aixafar un ull de

poll...

Va agafar embranzida i va empinar la moto.

D’un salt que deixava sense alè la va aparcar

directament damunt el meu escriptori.

TOT TRANQUIL... O NO?

I u -huuuuu!

Iu -huuuuu!
I u -huuuuu!

Tot tranquil!...

la cua... l’ull de poll...
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TOT TRANQUIL... O NO?

bigoti s bigotis

bigotis

big
ot

isbigot i s bigotisA mi em tremolaven els bigotis de l’exasperació.

—PPeerr  mmiill  ffoorrmmaattggeettss  ddee  bboollaa!!

Tot estava tan tranquil abans que vingues-

sis tu. Tea, quants cops t’ho he de dir que no

entris al meu despatx amb la moto?

Ella em va xisclar a cau d’orella, trepanant-

me els timpans:

—Agafa’t fort, Geronimo, perquè tinc una

notícia extraratica!

Ai, perdoneu, encara no m’he presentat: el

meu nom és Stilton, Geronimo Stilton.

Dirigeixo L’Eco del Rosegador, el diari més

famós de l’Illa dels

Ratolins!

va empinar la moto...

la va aparcar

damunt l’escriptori

`
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HOOLA, 
JO SÓC HIEEENA!

Tea em va fer l’ullet:

—Tot just acabo de tornar d’un campionat

de paracaigudisme. Ah, per cert, records de

la meva millor amiga, la campiona mundial!

Te’n recordes, oi, Geronimo?

Jo vaig somriure, somiador. M’havia fasci-

nat des del primer instant! 

Tea va reprendre:

—Allí vaig trobar un vell amic, Hiena , que

em va proposar una exclusiva sensacional.

—Uhm, ens aniria la mar de bé una bona ex-

clusiva per a L’Eco del Rosegador. Però d’a-

quest amic teu, ens en podem fiar?

10

O b l i d a r - l a h a u r i a e s t a t i m p o s si
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!

somriure
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—Hiena és el rosegador de qui em fio més

del món. Si em perdés en els gels del Pol

Nord o en el desert
del Sàhara, m’agra-

daria tenir-lo a prop!

Jo vaig rumiar. Uhm,

si allò ho deia la meva

germana, experta en su-

pervivència, volia dir que

era un gran compliment!

Vaig preguntar, amb pru-

dència:

—Però de quina exclusiva es

tracta?

—Si pel mig hi ha Hiena pots

estar segur que està relacionat

amb l’aventura. Però ell només

en vol parlar amb tu, diu que és

un secret secret i’ss im!

—En vol parlar amb mi?

11

HOOLA, JO SÓC HIEEENA!

Tea Stilton, enviada
especial de L’Eco del
Rosegador... i germa-
na de Geronimo! 

La campiona mundial de
paracaigudisme... i la mi-
llor amiga de Tea!
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Quina cosa més ESTRANYA ... I a més,

com has dit que es diu el teu amic?

—Es diu Hiena!

Estava a punt de dir que em semblava un

nom una mica ESTRANY quan el mòbil

va sonar de manera ESTRANYA .

—Sí? Aquí Stilton. Geronimo Stilton!

Una veu que tenia un accent ESTRANY

va xiular:

—Hooola, sóóóc Hieeena. T’interessaria una

exclusiva? Doncs presenta’t a l’Aeroport In-

ternacional de Ratalona... d’aquí a una hora

exacta... tot sol i amb els ulls embenats!

Jo em vaig quedar estupefacte:

—A l’aeroport? D’aquí a una hora? Amb els

ulls embenats? Ehem, senyor Hiena, em sem-

bla una cosa absolutament ESTRANYA i...

—No es discuteix! No hi ha res EST ... Es

tracta d’un secret secret i’ss im!

Tea em va pessigar la cua:

12

HOOLA, JO SÓC HIEEENA!
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—Au, va, Geronimo, digues que sí,

—Ehem... està bé... per aquesta vegada ac-

cepto...

L’ESTRANY personatge que s’havia pre-

sentat com Hiena va concloure cridant:

—Geronimoooooooo! Gràcies per existir!

Pa l l ussot , esmola bé els músculs per-

què n’hi ha, n’hi ha, n’hi ha de fei-

neta. Ara vaig a devorar alguna

cosa perquè tinc tanta gana que

em menjaria un bou amb banyes.

Graaaaggg!

Ah, l’Àfricaaaaaaa!

Tutifruti.... tralara lara larà...

HOOLA, JO SÓC HIEEENA!

À frica
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Cantussejant la cançó Tutifruti d’Elvis Presley

em va penjar el mòbil al morro.

Jo també vaig penjar, més aviat

Fins i tot diria que una mica

Quina ESTRANYA aventura m’espera-

va? Ja 

14

HOOLA, JO SÓC HIEEENA!

Em vaig quedar 

més aviat perp lex ...

i fins i tot preocupat!

perplex .
preocupat !

ho ensumava, hauria d’anar am
b

cent ulls...
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