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QUI ÉS GERONIMO STILTON?
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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.

L’ESTRANY CAS
DEL TIRAMISÚ
Aquell vespre tenia una cita amb
una rosegadora molt especial...
Patty Spring! Però resulta que el
meu amic Xafarot em va embolicar
en un dels seus casos estranys.
El cèlebre quadre El Triomf del
Tiramisú havia estat robat de la
Pinacoteca de Ratalona i també
havia desaparegut la millor
restauradora de l’Illa dels Ratolins...
Desemmascarar els culpables
va ser una feinada!

L’estrany cas del tiramisú

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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Una cita
especial

Aquell dia vaig tornar a casa més d’hora, cap
a quarts

de cinc de la tarda. Em

volia mudar una mica perquè a les set tenia
una cita importantíssima.
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Una cita

especial

Està bé, si insistiu, us ho diré, però heu de
saber que és un

secret.

Un secret secretíssim.

Un secret que de tan secret no pot ser més
secret.
Ai, perdoneu, que 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!
Bé, doncs com us estava dient, aquell dia vaig
tornar molt d’hora a
de VINT-I-UN

casa , per posar-me

BOTÓ.

Aquell vespre tenia un compromís amb una
rosegadora que per a mi és molt

tant .

impor-

Una rosegadora ben especial...

Patty Spring!
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Una cita

especial

Mentre entrava a casa, em va trucar

Xafa

rot Nesquitt , que fa d’investigador privat. Em va dir:
—Stiltonet, voldria que m’ajudessis a resoldre un misteriet: l’estrany

tiramisú i...

cas del

El vaig tallar, amb educació però amb fermesa:
—Perdona’m, Xafarot, però ara
mateix no tinc pas temps. Ja parlarem!
Després em vaig treure el vestit
verd que duia de la feina i em
vaig

dutxar dos cops; no,

tres cops (vaig acabar l’aigua calenta).
Em vaig pentinar els
bigotis i em vaig

xar

rui-

de perfum «Ratoloff,

per al ratolí amb classe».
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Una cita

especial

Per a aquella ocasió em vaig
posar la vestimenta més

elegant, un esmòquing
amb una camisa blanca
com la neu.
I, amb tot això, ja eren les

CINC de la tarda.
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