
Una carta enigmàtica, 

un viatge inesperat 

i un preciosíssim tresor 

nascut al cor del Brasil 

són l’inici d’una aventura 

única darrere la pista del 

llegendari Ull del Drac.
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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.

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!

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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Una estirada de 
bigotis... i Un carxot 

a l’orella!
Aquell matímatí vaig sortir de casa pensant que el 

que m’esperava era una jornada normal , 
normaleta, normalÍ ssima, però així que 

vaig arribar a l’oficina, és més, abans d’en-

trar-hi, vaig copsar que hi 

passava alguna cosa

ESPECIAL ...

Quin dia més bonic!

Quin dia més bonic!G.Stilton
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Ai, perdoneu, encara no m’havia presentat! 

El meu nom és Stilton, Geronimo Stilton, 

i dirigeixo L’Eco del Rosegador, el diari més 

famós de l’Illa dels Ratolins!

Bé, doncs com us deia, quan vaig arribar 

davant de la meva oficina, vaig sentir uns 

xis clets que provenien de la redacció...

—Vull anar a buscar el tresor!

—NO, QUE HI VULL ANAR JO!
—Tu no en saps res, de tresors!

—Jo soc molt més aventurer que tu, cara de 

mató... I hi entenc tant de TRESORS com tu! 

I a més, t’acoquinaries de seguida!

Una estirada de bigotis... i Un carxot a l’orella!

 8

Pero    ` qui estava cridant? 
I de què  parlaven? 

No entenia ni un borrall!
Però qui crida?

Però qui crida?
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Pero    ` qui estava cridant? 
I de què  parlaven? 

No entenia ni un borrall!

Vull anar al Brasil! 
Vull anar al Brasil! 

No, hi vull anar jo
! 

No, hi vull anar jo
! 

Però qui crida?

Però qui crida?

    
    

 de
l Rosegador

    
     

   L’Eco
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Amoïnat, em vaig precipitar a obrir la por-

ta, i vaig veure la meva germana Tea i el 

meu cosí Martin Gala, barallant-se.

Però què passa? 

Però què passa? 

To
t u

n caràcter!

To
t u

n caràcter!
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Però què passava? 
No els havia vist mai discutir-se d’aquella 

manera... Els havia d’aturar de seguida!

Dona-me-la a mi! 

Dona-me-la a mi! 
No, és meva. Hi aniré jo! No, és meva. Hi aniré jo! 

Qui guanyarà?

Qui guanyarà?

To
t u

n caràcter!

To
t u

n caràcter!
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Jo ( immediatament) 
vaig córrer a separar-los, però 

mentre em trobava al mig 

(òbviament) em vaig en-

dur una estirada de bigotis 

de Tea i (naturalment)  
un carxot a l’orella de Mar-

tin Gala.

Vaig cridar:

Tots dos van cridar alhora:

—Aparta’t, Geronimo, que 

no veus que ens estem ba-

rallant? 

Vaig intentar calmar-los.

—Tea, Martin Gala, per què 

us discutiu? No 

val la pena, sigui quin sigui 

el motiu! Au, vinga, feu les 

paus...

Una estirada de bigotis... i Un carxot a l’orella!

 12

Aii i i i i i i i !—Aii i i i i i i i !

...i un carxot a l’orella

Al final vaig bramar 

de bigotis de Tea... 

de Martin Gala! 

desesperat!

—Jo, Jo, i Jo! que no ho 

entens? Jooooo!!!

Ai! Ai! 

Ai! Ai! 

Ja 
n’hi 

Ja 
n’hi 

Em

 vaig endur una estir
ad

a 

ha
 prou! 

ha
 prou! 
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Però ells van continuar amb l’esbatussada...

—Hi vull anar jo, a buscar el TRESOR!
—Que no, que hi aniré jo!

En aquell moment, la «cosa» per la qual es ba-

rallaven va voleiar fins a terra, i aleshores 

vaig entendre el motiu de la discussió.

Es tractava d’un sobre ... que anava diri-

git a mi!

Efectivament, al sobre hi havia el meu nom!
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Una estirada de bigotis... i Un carxot a l’orella!

Aii i i i i i i i !—Aii i i i i i i i !

—Jo, Jo, i Jo! que no ho 

entens? Jooooo!!!
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