
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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Era una  
mandrosa tarda 

d’octubrE...
Era una mandrosa tarda d’octubre.

A fora, el vent gÈlid bufava i feia voleiar 

les fulles que queien dels arbres.

Jo m’estava a casa, engorronit i calentó, a la 

vora de la llar de foc acollidora, i llegia.
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 Era una mandrosa tarda d’octubrE...

Jero Glífic és el més famós egiptòleg, és a 

dir expert en Egipte, de l’Illa dels Ratolins!  

I també és el director del museu egipci  
de Ratalona! I sobretot... és un bon amic 

meu!

Ll
eg

ia tranquil .lament un llibre...

mentre bevia glopets de te de gessamí...

I rosegava una galeteta de formatge...

i a
leshores va sonar el telèfon mòbil: acabava de rebre un SMS.

STILTON, NECESSITO LA SEVA AJUDA 

PER A UN CAS MISTERIÓS! SIGNAT: 

PROFESSOR JERO GLÍFIC.
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Ehm,  
qui Ets?

Vaig pensar: «Vés a saber quina en porta de 

cap... Però podria aprofitar per portar el meu 

adorat nebodet Benjamí al museu».

Vaig telefonar a casa de la tia Làmpia, on viu 

Benjamí:

—Nano, vols venir al musEu Egipci? Hi pots 

portar un amic!

Ell va exclamar:

T’espero!

Vaig anar de seguida a 

buscar Benjamí a ca sa 

de la tia Làmpia, pe

rò m’hi esperava una 

sorpresa ...

mentre bevia glopets de te de gessamí...

I rosegava una galeteta de formatge...

—I tant que sí! 
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 Ehm, qui Ets?
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Vaig entrar a la casa i em vaig dirigir a la por

ta de la cuina... però la porta es va obrir de 

bat a bat i em va clavar una patacada al 

morro, justament al morro, i em va deixar els 

bigotis matxucats: plof!

Vaig caure a terra gemegant:

—Ai, ai, ai!
Així que em vaig refer, vaig veure al meu cos

tat.. una joveneta de cabells negres 

recollits amb un munt de trenetes.
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 Ehm, qui Ets?
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Duia uns texans blau clar destenyits 

i una samarreta amb un cor verd. Al 

MOCADOR del cap també hi tenia tot de 

cors verds. Al coll hi duia penjada una càme

ra fotogràfica d’últim model.

Em va agafar la pota i me la va estrènyer amb 

energia... una mica massa energia!
Vaig balbucejar:

—Ehm... qui ets?

La desconeguda joveneta em va cridar a 

l’orella:

—Hola! Em dic Pandora Woz! 

I vés amb compte com ho pronuncies: Pan

dora Uoz!

Per mil formatgets de bola! Jo encara no ho 

sabia però aquella estranya trobada era 

l’estrany inici d’una estranya aventu

ra... la més estranya de la meva vida!

Pandora Woz
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Pandora Woz

Nom: Pandora!
Cognom: Woz!
Sobrenom: Mandonguilleta!
Qui és: és la nebodeta de Patty Spring!

La seva missió: com la seva tia Patty, 

somia salvar la natura! Li agraden molt 

les plantes i els animals!
El seu esport preferit: 
anar amb bicicleta!
El seu secret: 
de gran voldria 
casar-se amb Benjamí!

PANDORA WOZ
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