
POPSAURA AFAMADA.. .
CUA ESCLAFADA!

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

Pirat-Ruc, el pirata més famós de la 
prehistòria, ha de tornar a casa seva, 
a les Illes Piratoses. Geronimo Stiltonut 
l’acompanyarà en un extraràtic viatge 
als confins de les terres emergides, 
entre perills megalítics i famolencs 
monstres marins...

POPSAURA AFAMADA... CUA ESCLAFADA! 

Geronimo Stilton

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 sensa-
cional reportatge, El misteri 
del tresor desaparegut.
Els seus llibres, traduïts a 
35 llengües, han venut més 
de dos milions 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 
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Geronimo Stilton!
PARAULA DE STILTON
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Era un esplèndid matí de primavera: el 

cel era blau, el sol lluïa amb força i l’aire era 

NET i agradable .

Per mil ossets pelats, era un moment histò-

ric, o més ben dit, prehistòric!

Justament aquell magnífi c dia, de fet, el va-

lent PIRAT-RUC , un pirata prehis-

tòric amic nostre, dels prehisto-rats, estava a 

punt de marxar per tornar a casa, a les Illes 

Piratoses, al llunyà arxipèlag dels Prehisto-

rats Pirates.

Tots els habitants de Pedròpolis s’havien 

llevat ben d’hora per anar al port i desitjar-li 

un bon viatge!
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BON VIATGE,
PIRAT-RUC!
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Oh, perdoneu, encara no m’he presentat: em 

dic Stiltonut, GERONIMO STILTONUT, i sóc el 

director de L’Eco de la Pedra, el diari més fa-

mós de la prehistòria (ehem, també perquè 

és l’únic).

Tal com us deia, les Illes Piratoses són 

unes illes molt i molt llunyanes on viuen els 

Prehisto-rats Pirates.

Per arribar-hi, cal travessar 

l’oceà en direcció al 

sol naixent, i es triga 

dies i dies i dies de

navegació llar-
 gu

,
i ssima, 

INTENSÍSSIMA 
i perillo- 

sissima!!!

BON VIATGE, PIRAT-RUC!BON VIATGE, PIRAT-RUC!

VISCA!
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Per fer front a aquell viatge als confi ns de les 

terres emergents, el nostre amic Pirat-Ruc 

havia construït una barca sòlida, robusta i re-

sistent: una veritable  digna d’un ca-

pità pirata!

També ens havia ensenyat a nosaltres, els 

prehisto-rats de terra, l’art de construir 

les barques. Ara només calia... que apren-

guéssim a fer-les servir!

Però, on érem? Ah, ja ho sé!

Aquell matí de primavera, el meu cosí 

Martin Gala i jo anàvem a buscar Pirat-Ruc 

per acompanyar-lo al port, quan...

—URCAURCAURCA! On aneu tan 

d’hora???

PER MIL F ‘OSSILS FOSSILITZATS!!!
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BON VIATGE, PIRAT-RUC!
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...el meu amic Xafarot, l’investigador més fa-

mós de l’edat de pedra!!!
—Pirat-Ruc torna a casa... —vaig dir.

—...i li anem a dir adéu! —va afegir Martin 

Gala.

—Per mil plàtans juràssics! —va 

exclamar Xafarot—. Jo també hi vindria, 

però haig de fer un curs intensiu d’investiga-

ció als habitants de Palafitísia.* 

Ja faig megalíticament tard...

—Però...

—GRÀÀÀÀA‘ A‘ CIES, amics! Digueu-li 

adéu de part meva a Pirat-Ruc i desitgeu-li bon 

viatge!!!

Xafarot va tocar el dos, i Martin i jo vam arri-

bar a la cova del nostre amic PIRATA.

PER MIL F ‘OSSILS FOSSILITZATS!!!
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PERÒ S I  ERA. . .
NOMÉS PODIA SER . . .

Semb lava . . .
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—Gràcies per haver vingut —va dir—. Som-

hi, m’espera un llarg viatge!

Vam anar cap al port, on ja s’havia reunit 

una MULTITUD de pedropolesos 

que feien voleiar mocadors de pedra per aco-

miadar-se del nostre amic.

Els pedropolesos havien agafat molt 

d’afecte a Pirat-Ruc, que és un paio (bé, un 

rosegador) realment extraordinari!

Penseu que en poc, , temps havia 

aconseguit construir una barca...

BON VIATGE, PIRAT-RUC!

ME’N VAIG CORRENTS!

PERÒ...
?!
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gran, molt gran, 
    gegantina! 

Li havia posat el nom d’Albergínia Tercera, 

en homenatge a l’Albergínia Primera i a l’Al-

bergínia Segona, dues, ehem..., barquetes ex-

perimentals que s’havien eFoSa poc des-

prés d’haver tocat l’aigua. Però l’Albergínia 

Tercera era diferent! Mooolt més robusta!

—Bon dia, Pirat-Ruc —va cridar el meu ne-

bodet Benjamí—. Dóna records a les Illes Pi-

ratoses!

—Torna aviat!  —li va dir Tea.

—I porta’ns algun plat típic! —va afegir 

el meu cosí Martin Gala.

Pirat-Ruc estava a punt de pujar a bord, 

quan, de sobte...
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BON VIATGE, PIRAT-RUC!BON VIATGE, PIRAT-RUC!

ME’N VAIG CORRENTS!
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ADÉU!

?!

BON

VIATGE!

MOLTA

SORT!
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FINS AVIAT,
AMICS!
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