
L’avi Berenguer ha decidit convertir-me 
en un ratolí de debò..., per això m’envia 

a l’Àfrica perquè faci un viatge ple 
d’aventures pel desert del Sàhara, 
fins a les Cascades Victòria! Però 

l’emoció més gran és trobar un 
munt d’amics nous. Escarritx!
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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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UN DIA BEN
«NORMALET»...

O POTSER NO???
Estimats amics rosegadors, aquell matí ca-

lorós d’agost semblava ben normalet, 

En canvi, em va passar de tot, però allò que 

se’n diu de tot!

NORMAL, 

NORMALI
,
SSIM, 

NORMALISSI
,
SSIM!!!

 Mmm, mmm, mmm...
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Aquell matí, era al meu despatx de L’Eco del 

Rosegador. Ai, perdoneu, però si encara 

no m’he presentat: el meu nom és Stilton, 

Geronimo Stilton, i sóc el director 

de L’Eco del Rosegador, el diari més famós de 

l’Illa dels Ratolins!

Estava assegut al meu escriptori, davant del 

meu ordinador, havia de començar un nou 

llibre i estava molt INDECÍS. Remugava:

—Mmm... mmm... mmm... i ara, què? Què 

puc escriure? Ves! No ho sé pas! Potser un 

llibre de lladres i serenos? Una novel-

la històrica? Un llibre d’acudits? O qui sap si 

un llibre d’aventures?

Ja ho veieu, estimats amics, ja ho heu copsat, 

oi? Estava molt INDECÍS! Estava decidida-

ment INDECÍS!
M’estava gratant la closca, ple d’INDECISIÓ, 

quan la porta del despatx es va obrir de bat a 

bat i va entrar un rosegador corpulent, de 

UN DIA BEN «NORMALET»... O POTSER NO???
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pelatge platejat, tallat 

com un raspall, amb unes 

ulleretes d’acer i un posat 

DECIDIT, per ser més 

exactes: DECIDIDÍSSIM!
Era el meu avi, Berenguer 

de Drap, més conegut com 

el Tanc!

Vaig fer uns ULLS com 

unes taronges: en comptes del seu aspecte de 

sempre, anava vestit d’explorador, amb un 

barret d’ala ampla. I 

brandava un MAPA 

d’Àfrica!

Llavors el vaig salu-

dar, estupefacte:

—Bon dia, avi! , 

com és que vas ves-

tit tan DECIDIT 

d’explorador?

                  L'avi Berenguer

                 amb la roba de sempre

UN DIA BEN «NORMALET»... O POTSER NO???

L'avi Berenguer amb
la roba d'explorador
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Ell va deixar anar una rialla:

—Perquè jo sóc un aventurer! 

No t’he explicat mai aquell 

cop que vaig trobar or a la 

mina del Klondike... o 

quan vaig estar a punt de ser 

devorat per unes piranyes al 

riu Amazones...

o quan vaig fer la volta al 

món dalt d’una barca de vela...

Vaig estossegar:

—Sí, avi, ja m’ho has explicat. 

Ehem, m’hauràs de perdonar, 

no voldria semblar mal EDU-
CAT, però és que he de treballar. 

Estic INDECÍS sobre què he d’es-

criure en el meu nou llibre i...

L’avi va bramar, fent 

vibrar tots els vidres de L’Eco 

del Rosegador:

He 
trobat 

or!

L’avi Berenguer 
de jove

...a la mina del 
Klondike...

No em 
fas por!

...amb les piranyes, 
al riu Amazones...

He, he, he!

...la volta al món amb 
barca de vela...
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—Nét meu, DECIDIDAMENT el que neces-

sites és una bona AVENTURA! Et passes tot 

el sant dia amb el cul a la cadira, l’única gim-

nàstica que fas és picar el teclat amb els 

dits, tic-tic-tic! No pateixis, que jo ja et trau-

ré el florit dels bigotis i et faré llaurar 

dret! Reina santíssima, com et faré llaurar, jo! 

T’ensenyaré el signifi cat de la paraula AVEN-
TURA, et convertiré en un ratol l’ de debo, 

paraula de Berenguer de Drap!

Et faré llaurar dret, nét meu!

Arg!

UN DIA BEN «NORMALET»... O POTSER NO???
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Em va repassar de dalt a baix, per damunt de 

les ulleretes i va anunciar:

—Ara t’he de donar una notícia bona i una 

de dolenta, quina vols primer? La BONA o la 

DO LENTA... bona o dolenta... booona o do-

leeenta? —Després va cridar:— La notícia 

bona: et penso regalar un , 

interessantĺssim, emocı.onant íssı.m  viatge 

a l’africa!

Vaig cridar emocionat:

—Escarritx, gràcies! Un viatge a l’Africa, 

que bonic, l’Àfrica és meravellosa! I vés a sa-

ber, potser en sortirà un llibre, d’una AVENTURA  

així! Però quina és la notícia dolenta, avi?

Ell va deixar anar una rialla per sota els bigotis:

—La notícia dolenta: has de marxar ara ma-

teix! I quan dic ara mateix vull dir exac-

tament això,  ara mateix!

TOTES LES DESPESES A CARREC MEU!
Què? Quèè? Quèèè?

immediatament!
UN DIA BEN «NORMALET»... O POTSER NO???
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Vaig cridar:

—Que? Quee? Queee? Queeee?
No vaig tenir temps de preguntar res més: ell 

em va enxampar per una orella i em va arros-

segar fora de L’Eco del Rosegador...

TOTES LES DESPESES A CARREC MEU!
Què? Quèè? Quèèè?

Vine, nét m
eu!

immediatament!
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