
Era un dia agradable de primavera  
i Patty Spring m’havia convidat  

a la inauguració d’una botiga que 
venia productes artesans dels indis 
d’Amèrica. Quantes coses que vaig 

aprendre... Però més tard, quan 
estava intentant penjar a casa  

un atrapa-somnis, vaig relliscar, 
 em vaig desmaiar i vaig caure  
en un son profund... Va ser així  

que va començar la meva 
aventura índia!
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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 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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BenjaMí Stilton
simpàTic i afecTuós,
neboT de Geronimo

tea Stilton
esporTiva i decidida,

enviada especial de L’Eco dEL RosEgadoR

el secret del llac
desaparegut
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Era un dolç matí de Primavera. A fora, 

els arbres ja mostraven les primeres 

fulles, els ocells piulaven entre les branques i 

el vent portava el perfum de les flors...

Era un dolç matí  
dE primavEra...

Aquí, a L’Eco del Rosegador, és on 

treballo jo, Geronimo Stilto
n!
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Era un dolç matí dE primavEra...

Però jo m’estava encofurnat al meu despatx, 

a L’Eco del Rosegador. 

Ai, perdoneu, encara no m’he presentat: el 

meu nom és Stilton, Geronimo Stilton!
Dirigeixo L’Eco del Rosegador, el diari més 

famós de l’Illa dels Ratolins!

Tothora estic molt enfeinat: damunt del meu 

caòtic escriptori sempre hi ha 1.000 con-

tractes per firmar, 1.000 factures per pagar, 

A
quests s

ón els meus bigotis!
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	 Era	un	dolç	matí		 dE	primavEra...

1.000 comptesper repassar, 1.000 cartes
perllegir...

Ai,perdoneu,emtornaréapresentar,perquè

m’headonatqueabansnomésheuvistelsmeus

BIGOTIS.
Bé,doncselqueusdeia,elmeunomésStil-

ton,Geronimo Stilton!
Sí,sócbenbéjo,pelatgeibigotis!

Aquest sóc jo                       
      

    !
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Era un dolç matí dE primavEra...

Us deia que estava treballant quan va sonar 

el telèfon:

Vaig respondre:

—Sí, aquí Stilton, Geronimo Stilton!

Una veu dolça va refilar:

—Hola, Geronimo, com estàs?

Em vaig posar vermell com un tomà-
quet de tanta emoció.

Vaig balbucejar confusament:

—Ehem, hola, Geronimo, sóc Patty. Ai, 

vull dir, hola, Patty, sóc Geronimo. Estic sen-

tit de contestar-te; ai, estic content de sentir-

te. Volia restaurar-te a una invitació; vull dir, 

voldria invitar-te a un restaurant...

Em vaig clavar una cleca per fer-me passar la 

vergonya.

Com és que sóc tan tímid?

–  RRRRRRRRRRRRRRRRRING!!!
–  RRRRRRRRRRRRRRRRRING!!!

Per què, Per què, Per què?
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Era un dolç matí dE primavEra...

Vaig intentar de refer-me per veure si podia 

actuar amb una mica més de gràcia:

—Que bé que hagis trucat. Que et podria 

convidar a sopar aquest vespre?

Havia pensat en un restaurantet vora el port, 

La Llum de la Candela. És al fons del 

moll, amb vistes al mar... És un lloc d’allò 

més romàntic!
Allí, fent el cor fort, 

potser seria capaç 

de fer-li una decla-

ració d’amor.

Dic «potser» per-

què sóc un rat hon-

rat, només faltaria, 

però moooolt tí-

mid!

Patty tenia una co-

lla de preten-
dents : era una 
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Era un dolç matí dE primavEra...

molt atractiva, intel·ligentíssima, brillantíssi-

ma i famosíssima periodista, compromesa en 

la defensa de la natura.

Ella va respondre amb amabilitat:

—Gràcies per la invitació, Geronimo, però el 

motiu de la meva trucada és un altre.

En sentir allò, em va caure l ’Ànima als 
peus .
Ella va continuar:

—Aquesta tarda, a les quatre, hi ha la inau-

guració d’una botiga molt especial d’uns 

bons amics meus. M’agradaria que vingues-

sis amb mi perquè... tu també ets especial!

Em vaig posar vermell com un 
pebrot a causa de l’emoció .

La meva moral va pujar de cop.
Amb el cor que m’anava a cent per hora, vaig 

respondre:

—Així, doncs, et recolliré a passar, vull dir 
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Era un dolç matí dE primavEra...

que et passaré a recollir, a les puntes de les 

quatre, vull dir a les quatre en punt... Bé, a 

reveure!

Ara estava vermell com una 
gamba per l’emoció.

Vaig pensar, tot commogut:

Ho havia sentit bé?

Havia dit de debò que jo era un paio espe-
cial?
Vaig decidir que potser havia arribat el mo-

ment just...

Potser aquella tarda li faria la meva proposició.

060-109221-SECRET LLAC (007-119).indd   13 11/03/13   11:44




