
Per mil Pedres

esPedregades.. .

el globusaure

es tira Pets!

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

A Pedròpolis està a punt de començar  
la cerca del tresor més extraràtica de l’edat 
de pedra. Mentre busquen pistes misterioses 
i extravagants, Geronimo Stiltonut i els seus 
amics hauran de resoldre endevinalles i altres 
proves juràssiques, com ara veure els pudents 
globusaures... de ben a prop!

Per mil Pedres esPedregades... 

el globusaure es tira Pets!

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 
DIVERTIDES AVENTURES AMB 

DINOSAURES GANDULS 
I POCATRACA I TERRIBLES 

TIGRES DE DENTS DE SABRE!
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Geronimo Stilton!
PARAULA DE STILTON
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Era un matí de tebior tardorenca i jo esta-
va en plena forma.
No es veia cap tempesta de METEORITS 
a l’horitzó, cap volcà en erupció, cap terra-
trèmol a venir...

PER MIL OSSETS PELATS,

era ben bé un tranquil i extraràtic dia prehis-
to-ràtic!!!
Després d’un esmorzar lleuger a base de ca-
torze formatges de bola juràssics, tres cuixots 
fumats de megalosaure, deu formatgets pa-
leozoics i vuit bols de ratir fumejant, 
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EL CARTEEER!
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vaig anar a pas lleuger (és un 
dir... BURP!) cap al meu des-
patx. Bé, amics rosegadors, em 
dic GERONIMO STILTONUT 
i sóc el director de L’Eco de 
la Pedra, el diari més famós 
de la PREHISTÒRIA (ehem, 
també perquè és l’únic).
Així que vaig treure els bigo-
tis de la cova, vaig sentir un 
xiulet...

FIUUUUUUUU...

i després un crit molt fort...

I fi nalment...

— el carteeer!!!— el carteeer!!! QUÈ?

plam!
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Un carterdàctil em va tocar de ple amb una 
llosa molt pesant en plena closca!!!
Em vaig quedar ESCLAFAT a terra 
com una crosta de formatge paleolític!
Quan em vaig refer, vaig donar un cop d’ull a 
la llosa i em vaig espantar: però... però... però... 
si era un missatge de Sally Rausmauz!
Com podia ser?!? La meva gran rival..., la di-
rectora de Ràdio Tafaner..., la periodista més 
incorrecta de les terres emergides... m’escri-
via a mi?!

ME'N FEIA CREUS!!!
Cal que sapigueu que Ràdio Tafaner és la 
competidora (més deslleial) de L’Eco de la 
Pedra. La redacció es troba en un turonet, 
des del qual Sally difon (o més ben dit XIS-
CLA) les notícies (és a dir, les xafarderies) 
més falses de l’edat de pedra. De fet, les 

NOTÍCIES se les comuniquen de boca 
en boca els col·laboradors de Ràdio Tafaner, 
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EL CARTEEER!
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VE MAL TEMPS!

ESTEM CONTENTS!!

S’HA
 QUEDAT SENSE DENTS!!!
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fi ns que arriben a tothom... però aleshores ja 
estan completament

Sally no és una periodista, és una xafardera!!!
Així que vaig arribar a la redacció, em va re-
bre el meu col·laborador .
—Mestre... Tot bé?

—Mira’t això —li 
vaig dir, i li vaig 
allargar la nota de 
Sa  lly.
—Mestre, però... 
pe rò... però... Sally 

Rausmauz et con-
vi da a participar en 
una CERCA DEL 

TRE  SOR per 
equips!!!

  

EL CARTEEER!

EH!
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Em vaig espantar.
—Què  t’empatolles, AS-
TUT? —li vaig preguntar.
—I tant! Mira.
Vaig llegir el missatge, que deia això:

   
 

 
 

  

EL CARTEEER!EL CARTEEER!
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—No hi participaré mai de la vida!
—Mai no es pot dir mai, mestre! —va con-
testar-me Astut.
—De cap manera, 
—Molt bé, mestre... Però mira això!!!

Al revers de la llosa hi havia escrit (o més 
ben dit, cisellat) petit petit petit:

 
 
 

 
 

 

Com?!? Com podia acusar-me Sally Raus-
mauz d’una cosa com aquella???

PER MIL OSSETS PELATS! 
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EL CARTEEER!
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Molt bé, potser no sóc el periodista més va-
lent de la PREHISTÒRIA, però a la feina 
sempre he demostrat lleialtat i no m’he fet 
mai enrere davant les difi cultats...
—Quina barra, aquesta rosegadora! 
—vaig comentar—. No hi aniré mai a la cer-
ca del tresor de Sally... i quan dic mai vull dir 

mai dels mais!!!

Sally
Rausmauz
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EL CARTEEER!EL CARTEEER!
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