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Veniu amb mi 
al CinQuÈ extrarÀtiC  

us deixarÀ sense alÈ  
i us arrissarÀ els bigotis!

Paraula de stilton! 

La natura de Ratalona es troba 
en perill, però el professor Volt 
té una solució: anar al passat per 
recuperar l’anell del rei Salomó, 
objecte preciós capaç de restablir 
l’equilibri i l’harmonia. Així 
comença un nou viatge a bord 
de l’últim invent del professor, 
que ens portarà no només a 
l’època del rei Salomó sinó que, 
per un error feliç, ens conduirà 
per l’època de Napoleó, la dels 
víkings i la dels antics cretencs! 
Quina aventura! 
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UN DOLÇ MATÍ
DE PRIMAVERA...

(O GAIREBÉ!)

Era un dolç matí de primavera a Ratalo-

na, a l’Illa dels Ratolins, i jo em trobava al meu

despatx. Estava rellegint unarticle que ha-

via aparegut a primera plana del meu diari, titu-

lat «Emergència balenes:TRES nous exemplars

a la platja!».

Per mil formatges de bola!
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UN DOLÇ MATÍ DE PRIMAVERA...

Atxim!

10

Ai, perdoneu, me’n descuidava... el meu nom és

Stilton, Geronimo Stilton, i sóc el director

de L’Eco del Rosegador, el diari més famós de

l’Illa dels Ratolins!

Tot i que l’article sobre les balenes encallades a la

platja m’havia amoïnat, era un dolç matí de prima-

vera i jo estava de bon humor. Vaig obrir de bat a

bat la finestra del meu despatx i vaig abocar-me a

respirar aquell aireperfumat de flors.

Oh, com m’agrada la primavera!

M’estava allí, tranquil·lament a la finestra,

quan un núvol de pol·len se’m

va ficar dins del nas i vaig fer una

ràfega d’esternuts! En vaig comp-

tar trenta-tres, tots d’una tirada!

Escarritx! Després em va comen-

çar a rajar el nas, que es va posar

vermell com un tomàquet madur, men-

tre els ulls se m’inflaven com US DURS!
Justament en aquell moment vaig veure un parell
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UN DOLÇ MATÍ DE PRIMAVERA...

Clonc...

de coloms que s’apropaven. Vaig pensar que vo-

lien aturar-se a l’ampit de la meva finestra, on

sempre esmicolo bocins de pa per als moixons

afamats que hi passen. Però em vaig adonar mas-

sa tard que alguna cosa no rutllava: els dos co-

loms volaven de manera estranya, com si ha-

guessin perdut l’orientació. I, de fet,

van anar a topar contra la meva closca! Em va

sortir un gran bony! Escarritx!

Però què diantre estava passant?
Em vaig afanyar a tancar la finestra i em vaig
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 UN DOLÇ MATÍ DE PRIMAVERA...

posar una TIRETA al bony. Vaig in-

tentar de reprendre la feina, però no em 

podia concentrar: ESTERNUDAVA 

a ràfegues i sense parar, els ulls em 

ploraven i em feia mal el cap. Per això vaig deci-

dir sortir del despatx i vaig anar a dir adéu als 

meus col·laboradors amb un cordial: 

—ADÉU A DODHOM! ME’N VAIG A CASA 
BERQUÈ ESTIC BOLT BALALT!*
Va ser justament en aquell moment que em vaig 

adonar que alguna cosa no funcionava a la re-

dacció. Tots, però absolutament tots, esternuda-
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13

Atxim!

Atxim!

Atxim!

Per mil formatges de bola,
què diantre estava passant?

?? ?? ??

UN DOLÇ MATÍ DE PRIMAVERA...

ven a ràfegues, tenien elNAS VERMELL i els

com ous durs!

I, a més, érem en plena primavera i no pas a l’hi-

vern! Tota aquella onada de grip ja havia passat

feia dies!

Vaig sortir tot rumiant: Mmm... queESTRANY.

Primer els esternuts, després els coloms i ara

aquesta mena d’epidèmia per tota la redacció...

ESTRANYÍSSIM!
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Ecs!

14

UN DOLÇ MATÍ DE PRIMAVERA...

Mentre caminava cap a casa, em va agafar gana,

em vaig aturar en una paradeta a comprar un

entrepà de formatge de tres pisos i un bon

BATUT de mozzarella. Em vaig instal·lar en un

banc i vaig mirar el cel de primavera. Oh, quin

dia més bonic!

Però, de sobte, em vaig adonar que hi havia un

nuvolet que es movia pel cel. Però... es movia

molt de pressa... Semblava que volés i que apun-

tés cap a mi, o que apuntés l’entrepà!

Ai, pobret de mi, no era exactament un «nu-

volet», allò, era un estol de gavines

afamades!
Vaig provar d’allunyar-me’n i vaig no-

tar que tenien totes les plomes bru-

tes de PETROLI... pobres!

Naturalment, abans d’anar-se’n,

se’m van... cagar a sobre!

Ecs!
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Va ser justament aleshores que alguna cosa em

va començar a vibrar a la butxaca...

Era el meu Voltòfon! El vaig agafar, esveradís-

sim: si el professor Volt m’estava buscant, volia

dir que es tractava d’una emergència glo-

bal, total, sepulcral!!!

A la pantalleta va aparèixer un missatge:

«Reunió secreta al meu laboratori a mitjanit en

punt! Per trobar-me, segueixi les indicacions que

EMERGÈNCIA TOTAL,
GLOBAL, SEPULCRAL!

Bzzzzz! Bzzzzzzzzzzzzzzzzz!

Voltòfon
És el cercapersones secret del pro-
fessor Volt, per avisar Geronimo
en cas d’emergència global, total i
sepulcral. També funciona com a
radar i navegador satèl·lit.
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16

EMERGÈNCIA TOTAL, GLOBAL, SEPULCRAL!

li proporcionaré a través del Voltòfon. Demani

ajuda a la seva família!».

VATUA L’OLLA: NO PODIA PERDRE NI UN SEGON!
Vaig córrer cap a casa i vaig barrar portes i fines-

tres. Després, vaig trucar a Tea, Martin Gala,

l’avi Berenguer i Benjamí, per convidar-los a

casa, mitja hora abans de mitjanit.

Aquella nit tots es van presentar puntuals a la

cita. Tots, menys Martin Gala, que ja feia tard.

En canvi, l’amiga pesadeta de Benjamí,

Pandora, va venir sense que jo l’hagués convida-

da. Estava a punt de començar a explicar el mis-

teriós MISSATGE del professor Volt, quan

per fi va arribar Martin Gala.

Va entrar a casa sense trucar i cridant:

—Salut, penya! He arribat tard perquè estava

creant! He inventat una cosa increïble, l’Essèn-

cia Encantadora, que em farà ric, però ric de

nassos, eh? El que ara necessito és un coni-
llet d’Índies per poder experimentar-ne
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Quina catipén!

EMERGÈNCIA TOTAL, GLOBAL, SEPULCRAL!

l’efecte... Qualsevol

rosegador m’anirà

bé... Per exem-

ple... tu, Gero-

nimo! Pensa

que si la meva

Essència 
Encanta-
dora et fa guanyar un cert encant a tu, Geroni-

mo, que ets un cas perdut, ja et pots imaginar

quin podria ser el resultat amb ratolins «nor-

mals» o amb els que ja són encantadors
de natural, com jo!

I, abans que pogués dir «escarritx», em va ruixar

amb la seva invenció, que feia pudor de

formatge podrit amb barreja de mitjons brutís-

sims! Ai, pobre de mi, de seguida em va envoltar

unmosquer impressionant...

Allò no era encant ni res, era més aviat catipén

de rata de claveguera!

He! He! He!
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EMERGÈNCIA TOTAL, GLOBAL, SEPULCRAL!

M’hauria agradat DUTXAR-ME immediata-

ment, un o dos cops, no, potser tres, però no te-

nia temps! L’avi Berenguer va tronar impacient:

—I DONCS, NÉT MEU, per què ens has con-

vocat a aquesta reunió en aquestes hores de la nit?

—Uff... demà faré unes ulleres espantoses! —va

rondinar Tea.

Vaig dir en veu molt baixa:
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Aquest sóc jo!

Per aquí!

EMERGÈNCIA TOTAL, GLOBAL, SEPULCRAL!

—Pssst! Es tracta d’una qüestió secreta; més

aviat secretíssima! El professor Volt necessita

ajuda, és tot el que sé. Ens donarà indicacions
per arribar fins al seu laboratori secret.

Va ser en aquell instant que el Voltòfon va

sonar i va comparèixer el missatge:

—«Seguiu les indicacions del navegador
satèl.lit!».
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En llegir allò, ens vam endinsar en la nit de Ra-

talona...

El navegador ens va obligar a fer una marrada

impressionant de mil giragonses (per

despistar els tafaners!), fins que vam ser al parc

de Ratalona. Allí, enmig d’un gran prat, hi havia

marcada una ics blanca...

QUE ESTRANY!
I si el navegador s’havia equivocat? I, tanmateix,

a la pantalla del Voltòfon, un missatge intermi-

tent feia pampallugues:

«Heu arribat a la vostra destinació!».

Però al nostre voltant no hi havia absolutament

res... QUE ESTRANY!
Va ser ben bé aleshores que vaig sentir un brunzit,

com si damunt nostre volés una abella gegant...

QUE ESTRANY!
Vaig alçar els ulls, però no vaig veure res, fins que...
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Xap! Una xarxa transparent es va cenyir sota

nostre i se’ns va endur pels aires!

Escarritx, quin cangueli felí!!!
Vam començar a volar, penjats dins de la

xarxa, i balancejant-nos d’una manera es-

garrifosa enmig de la negra nit.

Per mil formatges de 
bola, on ens dirigíem?
I qui ens havia raptat?

Després d’una estona que

em va semblar infinita, la

XARXA va començar a

hissar-se cap amunt. En

uns segons érem dins del

més increïble dirigible que

havia vist mai.

Era el novíssim laboratori
secret del professor Volt!
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