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UNA JORNADA
TRANQUIL·LA... O NO?
Era un encantador matí de

primavera .

Vaig obrir un ull, després l’altre, i vaig estirar-me bé, tot exclamant:

—Avui serà una jornada tranquil . la , relaxada, sense maldecaps!
Vaig mirar per la finestra i vaig sospirar: Ratalona era maquíssima!
Els arbres havien
florit, els ocells
piulaven volant de
branca en branca i
el sol resplendia al
cel.

UNA JORNADA TRANQUIL·LA... O NO?

Per mil formatgets de bola, quanta calma,
quanta pau, quanta serenitat!
Però perdoneu, encara no m’he presentat: el
meu nom és Stilton,

Geronimo Stilton,

i soc el director de L’Eco del Rosegador, el
diari més famós de l’Illa dels Ratolins.
Doncs com us deia, aquell matí tenia una sensació agradable: estava a punt per a una jorna-

da tranquil . la , relaxada, sense maldecaps!
Abans que res pensava fer un bon esmorzar,
després una passejada i llavors aniria a la feina, xino-xano.
Em vaig alçar del llit xiulant i vaig anar a la
cuina: el que em venia de gust era un batut de

maduix s!
Vaig ficar a la batedora la llet i les maduixes,
però en aquell moment...

BAN

BANG!
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ANG!

UNA JORNADA TRANQUIL·LA... O NO?

Un espetec sobtat em va fer
sobresaltar. Sense adonarme’n vaig tocar el botó de la

Aix!

batedora, però (oh, no!)
no hi havia posat la tapa!
Em vaig trobar amb el morro ple de llet i maduixes, escarritx! I les parets de la
cuina també es van tacar...
Aleshores, una altra vegada...
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—Vatua l’olla, què dimonis passa? —vaig exclamar.
La meva veïna de casa, la senyora Ratolinera,
em va bramar somrient:
—Avui faig neteja general de

primavera!

I va tornar a picar amb vigor les catifes al seu
balcó.
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UNA JORNADA TRANQUIL·LA... O NO?

Uff, allà no es podia estar en pau... Però jo
encara tenia ganes de passar una jornada

tranquil . la , relaxada, sense maldecaps!
I així, vaig anar a passejar al Jardí Botànic.
En un moment determinat, vaig seure en un
banc, vaig tancar els ulls i vaig aspirar el

perfum de les flors. Aaaah, quanta pau,

quanta serenitat, quant de silenci! Però de
sobte...

bruuuu u u u M

!

Vaig fer un bot de l’ensurt.
Escarritx! Què havia estat? Un huracà? Un
tornado? Un cap de fibló???
Amb cangueli felí, em vaig amagar sota d’un
banc i vaig tancar els ulls.
Els rosegadors que eren al Jardí Botànic van
posar-se a parlar entre ells.
—Però

aquell no és Geronimo Stilton?
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UNA JORNADA TRANQUIL·LA... O NO?

—I tant, el director de L’Eco del Rosegador!
—I què diantre hi fa, sota d’un banc?

—Quin rat, potser honrat, però extravagant...
Jo ja estava a punt de sortir del meu amagatall, però una altra vegada vaig sentir aquell
soroll darrere meu...

brrrrr u m m m

M!

i
i entendre-ho: només era
Em vaig girar
i vaig
el jardiner que apartava les fulles mortes!

Per mil formatgets de bola, quin ridícul més
espantós!
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UNA JORNADA TRANQUIL·LA... O NO?

Però jo no volia renunciar a tenir una jornada

tranquil . la , relaxada, sense maldecaps!
Havia arribat l’hora d’anar a la redacció, i vet
aquí que em vaig dir:
—Allà estic segur que em podré dedicar al
meu article amb calma...
Però potser havia parlat massa aviat. Així que
vaig travessar el llindar de L’Eco del Rosegador, els col·laboradors se’m van tirar a sobre,
amb mil i una preguntes...

EEsscc arr
a r ritx
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aux
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i l !!!
i!!!
Stilosa Raffiné em va perseguir:
—Senyor Stilton, sap que entre els joves de
Ratalona el verd és la nova tendència?
Beba Bonbon em va plantificar un full sota
els morros i va exclamar:
—A veure què li sembla la meva entrevista?
I encara, Ratisa Van Der Plant em va fer empassar una beguda bullent...
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UNA JORNADA TRANQUIL·LA... O NO?

Després em va dir:
—Geronimo, em sembla que estàs una mica
nervioset, beu una mica de

tisana , au!

Vaig córrer cap al meu despatx i vaig tancar
la porta balbucejant:
—Ehem... sí, l’entrevista..., la tisana..., a la primera pàgina..., feu-ho com vulgueu!
Per mil formatgets de bola, volia una jornada

tranquil . la , relaxada, sense maldecaps!

Per què, per què, per què m’havia de passar
tot a mi?!
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