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T’HE DONAT  
MAI UN MAL 

CONSELL?

Feia tant de temps que somiava tenir vacan-

ces: d’un temps ençà havia treballat massa. 

Vet aquí que aquell matí...

Ah, perdoneu-me, encara no m’he presentat?

El meu nom és Stilton, Geronimo Stilton! 

Sóc el director de L’Eco del Rosegador, el dia-

ri amb més difusió de l’Illa dels Ratolins!

Doncs això, tal  

com us deia,  

jo, el que

necessitava, 
eren unes bones 

vacances.
Geronimo Stilton

somiava en unes v
ac

an
ce

s



Per això aquell matí, mentre anava cap a l’o-

ficina, vaig fer una ulladeta a l’aparador d’u-

na agència de viatges 

 T’HE DONAT MAI  UN MAL CONSELL?

i vaig veure platges de sorra blanca,

palm

er
es

, a
ig

ua
 c

ris
ta

l. li

na, 

i tot això convid
av

a 
a.

..



Vaig sospirar. I tant que sí, havia arribat ben 

bé l’hora d’allunyar-me de tot i de tothom!

Estava a punt d’entrar a la millor agència de  

viat ges de Ratalona,  ,

quan em vaig trobar el meu cosí Martin Gala.

—Epa, cos ine t ! Com va la vida? Tot  

rutlla? I què hi fas aquí, amb el morro en-

ganxat a la vitrina? —va esgüellar mentre em 

feia l’ullet.

 T’HE DONAT MAI  UN MAL CONSELL?



—Ehem, saps, estic a punt de fer unes vacances...

Ell em va donar uns copets a l’espatlla amb 

aire de superioritat:

—Ets un ratolí afortunat, cosí! 

expert en viatges de tota l’Illa dels Ra-

tolins. Jo m’encarregaré d’aconsellar-te la mi-

llor agència!

—Ehem, gràcies, ets molt amable, però pre-

fereixo anar a   ...  

—vaig respondre jo.

Ell es va ofendre.

—Quèèè?  T’he donat mai un mal 

consell, jo? Has de saber que jo en sé un niu! 

Tu, en canvi, perdona’m que t’ho digui... de 

viatges no en tens ni idea...
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GRAN

Tens davant teu el més 

 T’HE DONAT MAI  UN MAL CONSELL?



TE’N FIES  
O NO TE’N FIES?

El meu cosí es va treure el telèfon mòbil de la 

butxaca i va cridar:

Para bé l’orella, 

estimat Estafe-

tes: ara mateix 

et portaré el  

meu cosí,  

Geronimo  

Stilton,



perquè li organitzis unes 

sí, sí, sí, ho has entès bé, el meu cosí, com 

dius? No, no és un ratolí viatger, el màxim 

per a ell és fer una volta amb autobús a l’i-

lla de cases, imagina-te’l, no en té ni idea 

de viatges, res de caçar  o de 

trekking a vuit mil metres, li has de buscar 

una excursioneta per a iaies, del tipus para-

sol i patí de pedals, i avall va, així el risc més 

gran que pot tenir és que se li  la cua, 

ha, ha, ha, ha, és veritat que no se m’assem-

bla en res, però no és culpa seva, Estafetes, 

no tothom té la sort d’assemblar-se’m, ha, 

ha, ha, ha, i tant, què, doncs, ho has entès? 

Em sembla molt bé que carreguis una mica 

en la qüestió del preu, fet i fet ell pot pagar 

tot el que li demanis... ara, això sí, tracta-

me’l bé, eh? Saps, és un parent (encara que 

ningú no ho diria).

Martin Gala va penjar, satisfet.

12

 TE’N FIES O NO TE’N FIES?

vacancetes...



—Estafetes diu que 

t’espera!

Jo vaig protestar:

—Perdona’m, però 

no està gens bé això 

de dir que no en tinc 

ni idea de viatges... i 

tampoc no has de dir 

que jo puc pagar tot 

el que em demani...

Ell es va tornar a fer 

l’ofès.

no creia que fossis 

tan  

! 

Tan agarrat! Tan es-

canyapobres!
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—Geron
imo,

ai, ai, ai.
..

te’n fies o  
no te’n fies?

 TE’N FIES O NO TE’N FIES?



Ja estava a punt de dir-li que no volia anar a 

l’agència del seu amic, que m’ho havia re-

pensat, que ni tan sols estava segur de voler 

marxar, quan em vaig adonar que ja érem da-

vant de l’agència de viatges. Vaig alçar els 

ulls per veure el cartell que deia:

Vaig fer una ullada a la vitrina i em vaig ado-

nar que a dins hi havia un rat que ho sembla-

va tot menys , escarxofat en 

una butaca de vímet, amb les potes damunt 

de l’escriptori...
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TE’N FIES O  
NO TE’N FIES?

 TE’N FIES O NO TE’N FIES?



...un rat que ho semblava tot menys honrat...


