
Encara em tremolen els bigotis 
d’emoció... La meva germana Tea 

havia descobert un misteriós castell 
en una llunyana i perduda vall de l’Illa 

dels Ratolins. Es tractava del 
llegendari castell que Raspallet 

Bonafortuna, el fundador de 
Ratalona, havia regalat a la 

seva bellíssima esposa. Voleu 
conèixer els secrets d’aquest 
castell? Seguiu-me, serà una 

aventura inoblidable!
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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!

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.

QUI ÉS GERONIMO STILTON?
Sóc 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!
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RRRRRRRRRRR... 
RRRRRRRRRRRRRRRR!

Era de nit a Ratalona, la Ciutat dels 

Ra tolins. Tots els rosegadors dormien 

... 

Roncaven com uns beneits, rrrrrr, rrrrrrrrr , 

i jo també dormia al meu llitet... ben calentet, 

és a dir, que roncava, roncava, roncava...

Rrrrr!
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Però a la mitjanit en punt, el meu telèfon mò-

bil va començar a sonar!

Em vaig despertar completament atordit 
(com sempre quan em desperten de sobte). 

Vaig agafar el mòbil i vaig remugar alguna 

cosa com:

—Aquí Gilton, Steronimo Gilton, vull dir 

Stilton, Geronimo Stilton! Ehem... Rrrrr, 

escarritx, qui truca?
Després vaig fer un bot al llit, perquè una 

veuota profunda va bramar i quasi em va 

trepanar els timpans:

—Nét meu! Una gran notíciaaaaaa! Urgen-

tííííssima! Però, què fas? Que dorms? Sem-

bla mentida que t’ho hagi de dir tot! Espero 

que com a mínim m’estiguis agraït, eeeeeeh?

Vaig sospirar, perquè ja havia reconegut la 

veu:

RING! RING!    RIIIIIIIIIIIING! 
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 RRRRRRRRRRR...  RRRRRRRRRRRRRRRR!
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RING! RING!    RIIIIIIIIIIIING! 

Era Berenguer de Drap, més conegut 

com el Tanc, és a dir, el meu avi!

Després vaig tornar a sospirar; ja m’ho hau-

ria hagut d’imaginar que era el meu avi, 
només ell podia trucar-me en plena nit...

Vaig tornar a sospirar i em vaig disposar a 

escoltar-lo, perquè ja sabia (per experiència) 

que era impossible no escoltar-lo quan volia 

dir-me una cosa! Per això vaig concloure:

Aleshores el meu avi va començar a expli

RRRRRRRRRRR...  RRRRRRRRRRRRRRRR!

Berenguer de Drap

—D.gues, av.
, que t’escolto

!

Escarrit
x!
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Aleshores el meu avi va començar a expli-

car-me...

—Nét meu! No puc dormir. Ets un dropo! 

Fa molt de temps que no escrius res de nou. 

Te n’adones? 

»No, és clar que no, que no te n’adones! Per 

sort, jo sóc aquí per recordar- 

te les coses autènticament 

importants! 

—Però si fa tan sols uns 

mesos que vaig publicar 

un llibre!

—Això no m’importa. Has 

d’escriure alguna cosa ge-

nial! I, naturalment, haurem 

d’explicar que tot el mèrit és 

meu (o gairebé) si has escrit algu-

Nét meu!
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na cosa increïble! Si no em tinguessis a mi 

per inspirar-te, per empe nye´t, per do-

nar-te l’  definitiva... tu et pas-

saries la vida a la lluna de València, esfullant 

marga rides o rosegant pastissets de for-

matge! 

»Però ara has d’escriure una història que 

arribi als lectors, que els faci estremir-se! No 

una anècdota d’estar per casa, per omplir les 

pàgines... Ha de ser totalment única, sorpre-

nent, irrepetible!!!

T2_10133690 El Castell de les 100 Histories 007-119.indd   13 22/10/15   10:01



Després, l’avi (com passa sempre) em va 

penjar el telèfon als morros.

M’hav ia  deixat  ben desgu i ta r ra t !
Era nit enllà, però vaig pensar 

que valia més començar tot seguit... Al cap-

davall, només tenia set dies per comple-

tar el llibre!

Com a música de fons, vaig posar 

una peça relaxant de l’Orquestra 
Nacional de Ratalona i vaig 

encendre l’ordinador.

Mmm... Vaig rumiar, 

rumiar, 

 rumiar...

Nacional de Ratalona i vaig 

Com a música de fons, vaig posar 

una peça relaxant de l’

     E
scar r i tx ,  m ’h i  hav ia  de posar  de seguid

a!

     
i despre’s vaig pensar i pensar i pensar i pensar ... i  pen

sa
r 
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en

sar
 i 

pe
ns

ar
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pe
ns

ar
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ensar i pensar i pensar.  
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RRRRRRRRRRR...  RRRRRRRRRRRRRRRR!
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Però... no m’acabava de decidir sobre què 

podia parlar, en aquell llibre que havia de 

ser tan especial!!!

     E
scar r i tx ,  m ’h i  hav ia  de posar  de seguid

a!

     
i despre’s vaig pensar i pensar i pensar i pensar ... i  pen

sa
r 
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en

sar
 i 

pe
ns

ar
 i
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 i p

ensar i pensar i pensar.  

p

Arg!
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RRRRRRRRRRR...  RRRRRRRRRRRRRRRR!
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Ehem, podria explicar...

...El meu uúltim
 viatge 

a Trans
ratalon

ov? 
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...O l’últim misteri que havíem 
resolt amb Xafarot?

...O EL VIATGE A LES PIRÀMIDES D’EGIPTE?
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