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QUI ÉS GERONIMO STILTON?
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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.

NO SÓC UN SÚPER-RAT
«Us han tret mai de polleguera?
A mi, per desgràcia, sí… I dic per
desgràcia perquè, després, Hiena
em va obligar a seguir-lo en una
sèrie d’aventures de les que fan
arrissar els bigotis! Del Sàhara
al Pol Nord, de la jungla a les
coves… Tot plegat per fer-me un
ratolí de debò. Me’n vaig sortir?
Jutgeu-ho vosaltres mateixos!».

No sóc un súper-rat

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!

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!
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Trampa

per a raTolins
El meu nom és Stilton,

Geronimo Stil-

ton, i aquesta aventura que esteu a punt
de llegir és una de les meves preferides!
A mi també m’agrada molt llegir: de fet,
aquesta història va començar gràcies a un llibre...
Era una tarda de dissabte de PRIMAVERA i

jo havia sortit xiulant de
la redacció de L’Eco del
Rosegador, el diari que
dirigeixo i el més famós
de l’Illa dels Ratolins.
Estava content perquè te7
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Trampa

per a raTolins

nia plans d’anar a comprar i després pensava
anar a la biblioteca de Ratalona
a buscar un llibre que feia temps que volia
llegir.
Vaig trobar el

llibre , el vaig agafar

en préstec i em vaig dirigir cap a la sortida.
En aquell moment el porter va cridar:

aaa
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a
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L
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c
c
a tan
—

a
aaa

a!

Em vaig afanyar a entrar a l’ascensor i vaig
prémer el botó per baixar, però quan
vaig arribar a mig camí, entre el tercer i el segon pis, vaig sentir un grinyol sinistre i la cabina es va quedar travada. Després es va apagar la llum i em vaig trobar enmig de la foscor
absoluta. Aleshores em vaig posar a xisclar:

ascensor s’ha quedat encallat!

—Auxili! L’

Aterrit, vaig pensar: «M’he quedat tancat en
un ascensor, és dissabte a la tarda... i ningú
no sap que estic atrapat aquí!».
8
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Trampa

per a raTolins

Sentia una SUOR freda que em corria pels bigotis, tenia rodaments de cap i el cor m’anava a cent per hora!
Vaig començar a picar amb les potes contra
la porta d’acer, tot cridant:
—Estic tancat a l’ascensor!
Justament en aquell instant em va semblar
veure alguna cosa que es movia en la

cor i vaig deixar anar un xisclet:
–

Aaaa

fos-

h!
a
a
a
a
a
a
a
aaaaaaa

Després, quan ho vaig mirar més bé, vaig
comprendre que era la meva pròpia imatge

REFLECTIDA al mirall de l’ascensor!

10
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Una emergència
de bigoTis!
Vaig provar de raonar:
—Vejam, ara és dissabte a la tarda i la biblioteca no tornarà a obrir fins dilluns al matí.
Esperaré tranquil·lament i...
Però la sola idea d’esperar fins dilluns, tancat
en un ascensor, em va produir un atac de

PÀNIC felí i vaig posar-me a fer el ploricó:
— AUXIL IIIIIIIIIIII! AUXIL IIIIIIIII!

Vaig voler fer el cor fort i vaig seure a terra,
vaig remenar les bosses del mercat,
vaig trobar un bocinet de

for-

matge , que vaig rosegar, i des-

prés vaig beure uns glopets de

TARONJADA .

11
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Per sort, acabava d’anar
al mercat: un bocinet de
formatge em calma més
que una tassa de til·la
(sóc un rat honrat i una
mica golafre: m’encanta
el formatge!). Aquell cop
també va funcionar i
durant una estoneta em
vaig sentir millor. A continuació se’m va ocórrer
que, per entretenir-me
una mica, estaria bé fullejar el llibre que havia
agafat en

préstec .

Ja

feia temps que el volia
llegir!
Però vaig pensar: «Quina
pena que no hi hagi prou
llum. De fet, això està
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Una emergència

de bigoTis!

fosccom la gola del llop!.».
Tots aquells pensaments em van recordar
que jo no suporto estar en llocs tancats: pateixo de claustrofòbia!
Arribat a aquest punt em vaig fer un

coixí

amb l’americana, em vaig ajeure i vaig intentar agafar el son. Esperava que, si
aconseguia dormir, el temps faria
més via. Però per desgràcia no
vaig poder adormir-me: va ser
una nit interminable de debò!
Em

girava i regirava , ara

cap a un costat, ara cap a l’altre, i així
durant hores, fins que em vaig adormir
i vaig tenir uns malsons espantosos.
Fins i tot vaig somiar que estava tancat en un
sarcòfag egipci i que no en podia sortir!

Quin malson!
13
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Una emergència

de bigoTis!

Va arribar el matí de
diumenge, però només
me’n vaig adonar quan
vaig mirar les busques
fosforescents del meu

rellotge de butxaca, ja que dins de l’ascensor no hi arribaven els
rajos de sol! Per fer el cor fort vaig repetir-me:
—Tard o d’hora arribarà el dilluns i aleshores algú em vindrà a

salvar , només és una

qüestió de temps i paciència!
Per sort, al migdia va passar una cosa del tot
inesperada...
Vaig sentir un dring...:

r r i n nnnninng!

Vaig fer un bot: què era allò?

Alguna cosa em vibrava a la butxaca!

–Brrrrrrrrrrrrrrrr!
–Brrrrrrrrrrrrrrrr!
–Brrrrrrrrrrrrrrrr!
14
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Una emergència

de bigoTis!

Aleshores em vaig clavar un cop de pota al
front. Per mil formatgets de bola! Era el meu

telèfon mòbil!

Que babau! Com és que no hi havia pensat
abans? El vaig agafar, amb les potes tremoloses, i vaig balbucejar tot emocionat:
—Ssssí? Sóc un babau... vull dir que sóc un
Stilton... no, que sóc Geronimo i m’he... m’he
quedat tancat a l’ascensor! Veniu a treure’m,
sisplauuuuuuuuu!
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