
Brrrrr, quin cangueli felí! 

Tenebrosa, la meva gairebé 

promesa, em va arrossegar 

a Castellcalavera a la recerca

 de set llegendaris pergamins 

que ens conduirien al Secret 

Més Preciós. Va ser una 

aventura emocionant!
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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!

M
it

ja
ni

t 
es

ga
rr

if
os

a 
a 

C
as

te
llc

al
av

er
a

86

10288934

www.estrellapolar.cat

@EstrellaPolarEditorial



MITJANIT  
ESGARRIFOSA A  

CASTELLCALAVERA

T1_0010288934 Mitjanit esgarrifosa 001-006.indd   5 13/12/21   17:19



El nom de Geronimo Stilton i tots els personatges i detalls relacionats amb ell 
són copyright, marca registrada i llicència exclusiva d’Atlantyca S.p.A. Tots els 
drets reservats. Es protegeixen els drets morals de l’autor.

Textos de Geronimo Stilton
Coordinació editorial de Patrizia Puricelli
Editing d’Alessandra Rossi
Direcció artística: Iacopo Bruno
Coberta: Andrea Da Rold (disseny) i Andrea Cavallini (color)
Disseny gràfic: Andrea Cavallini / theWorldofDOT
Il·lustracions de les pàgines inicials i finals: Roberto Ronchi (disseny)
i Ennio Bufi MAD5 (disseny pàgina 123), Studio Parlapà i Andrea Cavallini (color)
Il·lustracions de la història: Ivan Bigarella (disseny) i Daria Cerchi (color)
Mapa: Andrea Da Rold (disseny) i Andrea Cavallini (color)
Coordinació artística: Roberta Bianchi
Grafisme: Michela Battaglin
Idea original d’Elisabetta Dami

Títol original: Mezzanotte da brivido a Castelteschio
© de la traducció: 2022, David Nel·lo

© 2017 Edizioni Piemme S.p.A.
© 2018 Mondadori Libri S.p.A. per a PIEMME, Itàlia 
www.geronimostilton.com 
International Rights © Atlantyca S.p.A., Corso Magenta, 60/62, 20123 Milà, Itàlia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com

© 2022, de l’edició en llengua catalana: Edicions 62, S. A.
Estrella Polar, Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
www.estrellapolar.cat
info@estrellapolar.cat
www.geronimostilton.cat

Primera edició: febrer del 2022
ISBN: 978-84-1389-146-0
Dipòsit legal: B. 419-2022
Imprès a Catalunya

El paper utilitzat per a la impressió d’aquest llibre té la qualificació de paper  
ecològic i procedeix de boscos gestionats de manera sostenible.

Queda rigorosament prohibida sense autorització escrita de l’editor qual-
sevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transfor-
mació d’aquesta obra, que serà sotmesa a les sancions establertes per la 
llei. Podeu adreçar-vos a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, 
www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’a-
questa obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Tots els 
drets reservats.

Stilton és el nom d’un famós formatge anglès. És una marca registrada 
de l’Associació de Fabricants de Formatge Stilton. Per a més informació, 
www.stiltoncheese.com.

T1_0010288934 Mitjanit esgarrifosa 001-006.indd   6 13/12/21   17:19



Era un vEsprE 
tEmpEstuós 
d’octubrE...

Era el vespre d’un divendres d’octubre.

O, més ben dit, d’un divendres de final 

d’octubre. Encara pitjor, una ventosa, 

gèlida i fosca vesprada 

de final d’octubre. 

Mmm... per ser més exac-

tes, el calendari marcava 

el 31 octubre!
Ai, encara no m’he presen-

tat: el meu nom és Stil-

ton, Geronimo Stilton, i 

dirigeixo L’Eco del Ro-

segador, el diari més famós 

de l’Illa dels Ratolins.

 7

És la
 nit de 

 H
alloween!
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Estava treballant al meu despatx i 

provava de concentrar-me, però el 

soroll del vent que bufava fort 

em distreia...

Bufava amb tant d’ímpetu que feia 

brandar les capçades dels arbres, i 

semblava que gemeguessin 

cada cop més fort... 

El soroll de les fulles no parava 

d’augmentar, i unes quantes bran-

ques dels arbres repicaven 

contra la finestra!
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Era un vEsprE tEmpEstuós d’octubrE...

FIU
UUUUUUUU!

NYEC, NYEC, NYEC!

  bang, bang!
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FIU
UUUUUUUU!

NYEC, NYEC, NYEC!

  bang, bang!

Quina ventada!
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Ostres, de cop plovia i l’aigua queia a bots  

i barrals.

Uhm, de sobte fins i tot pedregava...

I també hi havia una tronada de 

por...

I els llamps il·luminaven el cel!
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Era un vEsprE tEmpEstuós d’octubrE...

 pli
c, plic, plic! 

barrabam!

toc
, toc, toc!

   
      

      toc, toc, tooooc!catacrac!
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TOC,

TOC!

Amoïnat, em vaig abocar 

a la finestra.

Va ser en aquell moment, 

ben bé aleshores, que... 

tots els llums de l’oficina 

es van apagar!

Jo em vaig esgarrifar...

Quin cangueli felí, quin acoqui-

nament!

En aquell mateix instant, algú va 

trucar a la porta.
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Era un vEsprE tEmpEstuós d’octubrE...

 pli
c, plic, plic! 

barrabam!

toc
, toc, toc!

   
      

      toc, toc, tooooc!catacrac!

Quina tempesta!

fiu!

brrrrrr!

Brrrr
, 

quin cangueli felí!
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Qui

hi 
ha?

Esc
arrrriiiitx!

Vaig balbucejar:

— Qui truca? Qui hi ha? 

Escarrrriiiitx!

Una veu lúgubre 

va murmurar:

—Obre... obre ara ma-

teix!

I jo, amagat darrere de 

l’escriptori, vaig xisclar:

—Auxiiiili!
Però la porta es va obrir 

de bat a bat i va aparèi-

xer una rosegadora es-

velta, de MIRADA 

decidida i ulls pene-

trants, amb una llarga 

cabellera negra, bri-

llant com la seda, que li 

queia damunt les es-

patlles.
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Era tenebrosa, la meva gairebé promesa!

Ella va cridar:

—Estàs a punt, xato meu? Au, que d’aquí 

no res ja serà Halloween!

Vaig balbucejar:

—Ehem... Però... jo..., tu..., és a dir..., Halloween?

Ella va xisclar:

—Halloween, Halloween, Halloween! Vull 

dir: 

 

Avui és 31 d’octubre, i 

això significa la nit de Ha-

lloween, xato meu!

Em vaig GRATAR el cap, 

perplex:

—Ehem, és clar, d’acord, 

ja ho entenc. Però què hi 

té a veure Halloween?

 13

Era un vEsprE tEmpEstuós d’octubrE...

Ha-llo-ween
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Després vaig afegir:

—I a més a més, no tinc pas temps per anar  

a cap festa, Tenebrosa, i...

En aquell moment ella em va fer un petonet, 

a traïció, en plens bigotis.

—Xato, has de venir a Castellcalavera peti qui 

peti, és una emergència! Una emer gència 

urgent, urgentíssima! I hem d’arribar-hi 

abans de la mitjanit, que ho entens?

—Una emergència? —vaig preguntar, tot 

amoïnat.

Però ella ja m’arrossegava cap a la sortida, 

mentre concloïa:

—T’ho explicaré tot així que arribem a Cas-

tellcalavera! Vinga, som-hi, endavant!

Després vam pujar al Turbolapid, el seu cotxe 

descapotable, per dirigir-nos directament a 

un dels llocs més esgarrifosos  de 

l’Illa dels Ratolins..., Castellcalavera, el castell 

de la família Tenebrax!
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Era un vEsprE tEmpEstuós d’octubrE...
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Brrrr, 
quin cangueli felí!
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