
A la costa oriental de la pre-
històrica Illa dels Ratolins 
hi ha coves i els habitatges
rudimentaris de Pedròpolis, 
un poblat primitiu habitat pels 
primers Rosegadors Sàpiens. 
Aquí també viu l’avantpassat 
de Geronimo Stilton: Geronimo 
Stiltonut, juntament amb 
la seva família i els seus amics.

Per descobrir totes les aventures 
de Geronimo i dels seus amics, 
visiteu el lloc web: 
www.geronimostilton.cat

L’espectacle còmic més important de 

la prehistòria és suspès pel robatori 

de la copa, i el culpable és justament 

ell, Geronimo Stiltonut! El nostre heroi 

haurà de demostrar la seva innocència, 

o tindrà molts problemes... de 

proporcions megalítiques!!!

DINOSAURE QUE BADA RES NO ENXAMPA
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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.
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.
Els seus llibres, traduïts a 35 
llengües, han venut més d’un 
milió i mig d’exemplars a 
Catalunya i 45 milions més
arreu del món!
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AL POBLAT PREHISTORIC DE PEDROPOLIS 
VIU GERONIMO STILTONUT, UN ROSEGADOR 

DE PELATGE DESPENTINAT I POSAT 
INTEL.LECTUAL. AMB ELL I AMB ELS SEUS 

AMICS PREHISTORICS VIUREU 
DIVERTIDES AVENTURES AMB 

DINOSAURES GANDULS 
I POCATRACA I TERRIBLES 

TIGRES DE DENTS DE SABRE!
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Era un gÈlid matí de primavera a Pe-

dròpolis. Per cert, quan dic «primavera», què

us ve al cap? Sol? Flors? Pterodàctils de

colors que refilen amb alegria?! Doncs no,

res de tot això!

Aquella primavera a Pedròpolis
no tenia res de primaveral!

QUE HI ETS, AMO?
QUE EM SENTS?

FIUUUUUUUUUUU
U
!!
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QUE HI ETS, AMO? QUE EM SENTS?QUE HI ETS, AMO? QUE EM SENTS?

Primer, el prehistòric Vent del NordBUFA-
VA molt fort i feia que el pèl se’t congelés.

Segon, uns nuvolots negres i carregats de

pluja es mantenien al cel del matí al vespre.

Per acabar-ho d’adobar, uns xàfecs
impetuosos queien a terra amb una potència

prehistòrica.

En resum, que era una primavera gla-
cial!!
Per sort, el temps no era un problema per a

mi: tant si feia calor com fred, tant si queien

METEO-
RITS o ous

de pterodàctil

del cel, jo esta-

va enfeinat ci-

sellant una

llosa rere

l’altra...

11

mi: tant si feia calor com fred, tant si queien

METEO-
o ous

del cel, jo esta-
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QUE HI ETS, AMO? QUE EM SENTS?

De fet, benvolguts amics rosegadors, sóc

GERONIMO STILTONUT, el director

de L’Eco de la Pedra, el diari més famós de la

prehistòria (ehem, també perquè és l’únic!).

Així doncs, aquella tarda també estavaci-
sellant a tota velocitat en una grui-

xuda llosa de pedra. Estava tan concentrat en

la feina que no em vaig adonar que el meu

col·laborador, ASTUT TUT, s’havia col·locat

darrere meu.

12
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QUE
EM
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E
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QUE HI ETS, AMO? QUE EM SENTS?QUE HI ETS, AMO? QUE EM SENTS?

Me’n vaig adonar quan em va aixecar les ore-

lleres i va cridar ben fort:

—EI, AMO! QUE EM SENTS?
Escarritx! Amb l’espant, vaig deixar anar el

martell, que va VOLAR fins al sostre i,

en tornar a caure, va anar a parar de dret a

la meva closca... plonc!
—Però, es pot saber què t’agafa? —vaig ex-

clamar—. Has decidit extingir‐me
abans d’hora?

13
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4EI, Q

UE

EM
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TS?

ESCARRITX!

EHE
M...

060-114371-Dinosaure baba 010-065.indd   13 11/03/14   12:13



14

QUE HI ETS, AMO? QUE EM SENTS?

Astut va fer un migsomriure, tot negui-

tós.

—Mmm, no, amo...

—I no em diguis amo!

—D’acord, amo...

—Es tracta del concurs del cabaret d’aquest

vespre, amo... Mmm, senyor... eh,

Geronimo! Fa dies que a la

ciutat no es parla d’una

altra cosa!

Vaig rumiar. És clar...

el concurs del ca-
baret!!! L’havia or-

ganitzat ni més ni

menys que Gonfanó

Grunt, un rosegador

que tenia fama de ser més

aviat antipàtic...
que tenia fama de ser més

GONFANÓ GRUNT
–BÉ, PROU, QUÈ PASSA?!

?! ?!?!
QUÈ PASSA?!

?!
QUÈ PASSA?!
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QUE HI ETS, AMO? QUE EM SENTS?QUE HI ETS, AMO? QUE EM SENTS?

De fet, a tothom li semblava d’allò més ES-
QUERP, perquè no havia rigut mai en la

seva vida. I l’objectiu del concurs era, preci-

sament, aconseguir fer-lo riure! Com que

Gonfanó havia sentit a parlar tant de les

RIALLADES (sense entendre gaire què

volien dir), volia poder riure

si més no una vegada a la

vida.

Per tant, havia col-

locat sobre un pe-

destal una valuosís-

sima copa
decorada pel famós ar-

tista prehistòric Pinturut.

—Els pedropolesos es deleixen per assistir a

l’espectacle dels GERMANS EXTRAFE-
RUM! —va continuar Astut—. Saps, amo?

Fa poques hores que han arribat, i tota la ciu-

tat de Pedròpolis està ben esverada!

volien dir), volia poder riure
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QUE HI ETS, AMO? QUE EM SENTS?

Els germans Extraferum eren coneguts arreu

del món prehistòric per ser dues ESTRE-
LLES del cabaret, i jo no podia perdre’m

l’oportunitat d’entrevistar-los!
Així que vaig marxar del pensatori i, amb

l’impuls del prehistòric Vent del Nord, vaig

arribar fent tentines fins al carro dels GER-
MANS EXTRAFERUM.

FIU
UUUUUUUU!

FIU
UUUUUUUU!

Els germans Extraferum eren coneguts arreuEls germans Extraferum eren coneguts arreu

PER MIL PEDRES CISELLADES!

ÉS UNA NOTÍCIA EXTRARÀTICA!!!
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