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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.

A tot gas, Geronimo!
Per mil formatges de bola!
M’havien escollit per fer una
demostració de conducció segura,
però el problema és que el meu
permís de conduir havia caducat!
Només tenia set dies per renovarme’l, i quan em posava al volant
n’organitzava de tots colors. Per
sort vaig trobar Sol, un automòbil
robot que era extraràtic, i ell em
va escollir a mi com a conductor!
Aquesta és l’autèntica història
de la nostra primera trobada.

A tot gas, Geronimo!

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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En un taller secret, trenta pisos sota
terra, en un barri de Ratalona que no
us podem revelar, hi ha el Solar, un auto
robot amb sofisticats circuits electrònics,
únic en tot el món.
Pot veure-hi, escoltar i fins i tot parlar (ehem, pobres de nosaltres, massa
i tot!). Aquest cotxe només té
un pilot: és ell, sí, només ell...
Geronimo Stilton!
I aquesta és l’autèntica història de
la seva primera trobada!
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era un agradable
matÍ de primavera...
Era un agradable matí de

primavera,

un d’aquells matins en què penses que la vida
et

SOMRIU i que el món és meravellós...

Vaig sortir xiulant de casa (visc al carrer Vilarat, 8) i em vaig dirigir cap al meu despatx, que es troba al carrer dels Canelons,
13...
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era un agradable

matÍ de primavera...

CAMINANT per la vorera, vaig passar per
davant del quiosc i vaig donar una ullada als
titulars de primera plana. Després vaig comprar la meva

REVISTA preferida, El col-

leccionista de formatges. La compro sempre
perquè jo..., ehem..., adoro col·leccionar antigues crostes de formatge del segle xviii. Em
vaig aturar al BAR de sempre i el cambrer de
la barra, Pepet Atrafegat, em va fer un bon
cafè amb llet i hi vaig sucar un croissant farcit de

formatge.

Després vaig donar un cop d’ull a l’aparador
de la llibreria de la plaça de la Pedra que

s!

cie
Grà
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era un agradable

matÍ de primavera...

Canta i, amb satisfacció, vaig veure que hi
tenien exposat un dels meus rat-sellers, V at-

ge al Regne de la Fantas a.

Una vella rosegadora em va reconèixer i em
va demanar un autògraf:
—De què anirà el seu proper llibre ,
senyor Stilton?
Em vaig enrojolar, una mica avergonyit (sóc un
rat honrat, és clar, però molt tímid i encara no
m’he acostumat a l’èxit), i vaig respondre:
—Ehem, encara no ho he decidit, senyora,
m’ho estic rumiant...
Després vaig seguir, DIRECTE cap al des.

m..

Ehe

Oh, se
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era un agradable

matÍ de primavera...

patx. Mentre caminava, pensava en els titulars que acabava de llegir als diaris .
Aquella nit algú havia robat un collaret de

diamants que havia pertangut a la reina

Crisòﬁl·la, conservat al Museu Nacional de
Ratalona! Vés a saber qui havia estat!
Tot

DISTRET

pensant en el collaret de dia-

mants, vaig baixar de la vorera i... de sobte
vaig sentir una FRENADA, em vaig girar i vaig

Per mi
l
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era un agradable

matÍ de primavera...

veure alguna cosa groga que m’estava a punt
d’ENVESTIR!
Vaig intentar apartar-me fent un bot, però
ja era massa tard. Per això vaig volar pels
aires i vaig anar a aterrar al mig del
carrer.

baaaaaa

Mmm,

..

mmm.
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