
En l’aniversari de la tia Làmpia 

vam organitzar una excursió a la 

muntanya amb tota la família 

Stilton. Voleu saber a què vam 

jugar? En aquest llibre trobareu 

un munt d’idees per divertir-vos 

durant les vacances, tots sols  

o en colla. Un recull de jocs 

realment extraràtics...

ELS MILLORS JOCS  
PER A LES VACANCES
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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.

@EstrellaPolarEditorial

www.estrellapolar.cat

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!

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 EXCURSIÓ

A LA MUNTANYA

Era l’aniversari de la tia Làmpia.

Per celebrar-ho vam marxar a fer

un bon pícnic a la muntanya.

Ai, perdó, que encara no m’he

presentat! El meu nom és Stilton, Ge-
ronimo Stilton. Dirigeixo L’Eco del Rose-

gador, el diari més famós de l’Illa dels Ratolins.

Bé, doncs com us estava dient… Amb tota la

família Stilton, vam marxar a una excursió

extraràtica. Hi érem allò que se’n diu tots: jo,

el meu nebodet Benjamí, la meva germana

Tea, el meu cosí Martin Gala. Però també

van venir l’avi Berenguer de Drap i la Josefi-

na, la tia Margarina amb els seus fills Gruye-
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Gràcies,m
acos!
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PER MOLTS ANYS, TIA LÀMPIA!

s!
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4

reta, Matoneta i Saïm, l’oncle Smilord i Vir-

golat. I, naturalment, l’oncle Espellerigues, el

marit de la tia Làmpia.

Així que vam arribar , vam co-

mençar a PREPARAR-HO tot i a

posar el menjar damunt les estovalles. La tia

Margarina i la tia Làmpia ho havien fet tan

bé com havien sabut!

Entrants amb bastonets de formatge, lasanya

amb gorgonzola, mandonguilles amb quatre

formatges, pastís de formatge fresc, i mel i

mató!

N’hi havia per llepar-se els bigotis!

Però quan ens disposàvem a endrapar, vam

sentir un Tro, allà lluny.

—Benjamí té raó. Serà millor que busquem

un lloc on puguem aixoplugar-nos!

Tots vam mirar al voltant nostre. Ja comen-

10

—
Oh no! Tiet,

mira, veig uns NUVOLOTS que no m’ag
rad

en
ga

ire
!
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çava a PLOURE! la llunyania vam

descobrir un refugi de muntanya i ens vam po-

sar a córrer en aquella direcció. Vam trucar a

la porta però ningú no va respondre.

—Tiet, està deshabitat! A tu et sembla que hi

podem entrar?

—Em penso que sí, matonet meu. Si arriba 

el propietari ja entendrà que es tracta d’una 

Tots hi vam entrar.

El refugi estava buit, però era confortable.

Martin Gala i Virgolat van encendre un bon

foquet i de seguida es va escalfar l’ambient.

De sobte vaig recordar que encara no havíem

festejat l’aniversari de la tia Làmpia!

e!

EMERGÈNCIA!
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Vaig agafar un vas de batut de fruites i vaig

cridar:
—Per molts anys, tia Làmpia! 

Tots van aplaudir. La tia Làmpia es va

emocionar.

—Gràcies, macos! Sou simpàtics de debò! I

això sí que és un aniversari original!

—Ai, ai, ai, encara continua plovent... Que

podríem fer per entretenir-nos? —van pregun-

tar Gruyereta i Matoneta.

Vaig guaitar per la finestra del refugi.

—És veritat. Em penso que encara tenim

TemporAl per estona!

Benjamí és va il·luminar.

—Per què no ens inventem uns jocs que pu-

guem fer tots plegats?

—Bravo, Benjamí! Has tingut una 

boníssima! Seiem tots al voltant del foc. Co-

menço jo. Juguem a...

12

Bon aniversari!
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JOCS DE
GRUP
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BUSCA EL CARTELL

L’objectiu d’aquest joc, ideal per passar l’es-

tona quan es passeja per una ciutat, és de

descobrir les paraules que en els 

comencen amb una lletra escolli-

da per aquell que organitza el joc.

Si en un cartell hi ha dues paraules, són vàli-

des totes dues.

Per exemple, si una botiga té aquest cartell:

les lletres útils al final del joc són les inicials

de les cinc paraules, és a dir, R, D, F, C, C.

Imaginem-nos que l’organitzador escull la

lletra R.

14

JOCS DE GRUP

C A R T E L L S  D E
L E S  B O T I G U E S

Rei del Formatge Cal Cadí
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JOCS DE GRUP

10

15

VA
!

Rei del Formatge del CadíRei del Formatge del Cadí

S lurp !

Quan digui        el primer que vegi una pa-

raula que comenci amb R, l’ha de dir, i

guanya un punt. El mateix pels qui en vegin

d’altres que comencin amb Rperò que si-

guin diferents d’aquelles que ja s’han dit.

El primer que arriba a10 punts gua-

nya, es converteix en l’organitzador i escull

una altra lletra de l’alfabet.
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Una variant consisteix en el fet que l’orga-

nitzador escull dues lletres, de les quals n’hi

ha una de fàcil (per exemple la M) i una de

difícil (V).

Qui vegi cartells que continguin paraules que

comencin amb una de les dues lletres, la diu,

i així aconsegueix 1punt per la lletra fàcil

i 2 punts per la més difícil.

Una segona variant preveu tres possibili-

tats: FÁCIL (1 punt), DIFíCIL (2
punts) i DIFICILíSIMA (3 punts).

Vet aquí l’elecció de les lletres:
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