
Des que vaig contractar la meva 
nova ajudanta, Pinky Pick, m’ha 

passat de tot. Una vegada em va 
obligar a passar el Cap d’Any 

al Pol Nord, a la deriva dalt d’un 
iceberg sense ni un mal bocí de 

formatge per menjar, ballant 
la salsa durant hores i hores...

EL MEU NOM ÉS STILTON, 
GERONIMO STILTON

 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

   C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Xavi

 nombre: Iván Barreto

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: El misterio de la perla gigante

 encuadernación: Rústica con solapas

 medidas tripa: 130 x 195 mm

 medidas frontal cubierta: 132 x 195 mm

 medidas contra cubierta: 132 x 195 mm

 medidas solapas: 80 mm

 ancho lomo definitivo: 9 mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

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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EL MEU NOM ÉS 
STILTON

 7 7

El meu nom és Stilton, Geronimo Stilton.

Em considero un tipus ben normal, i crec 

que sóc honrat. Bé, estic seguríssim que sóc 

un rat.

 Sóc editor: la meva 

editorial publica el 

diari més llegit de 

l’Illa dels Ratolins, 

L’Eco del Rosegador.

Els meus gustos són TRA-

DICIONALS: m’agrada la 

música clàssica, els bons 

llibres, la cuina de tota la 

vida, porto americana i 

corbata... Em sembla que el primer que ha 
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EL MEU NOM ÉS STILTON

 8

d’evitar un ratolí amb una mica de classe és 

de ser cridaner o oferir un aspecte que faci 

mal als ulls.

Detesto la música rock, la cuina ètnica, 

la gent que vesteix massa esport o que 

va deixada, les rates

i les que es fiquen on no les 
demanen...

M’encanta la vida tranquil·la i ordenada, em 

xifla que cada dia sigui igual: potser algú po-

dria pensar que sóc un ratolí avor-

rit, ja ho sé, però a mi ja m’està bé 

de ser com sóc.

I tot això, per què us ho dic?
Ara us ho explicaré.................

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
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Vet aquí com va anar la cosa: era un període 

en què a l’editorial hi havia massa feina.

Llavors vaig tenir una idea : contractaria 

un ajudant. Després de posar un anunci al 

diari vaig rebre centenars i centenars de cur-

rículums. A l’últim, quan ja els havia llegit 

tots, vaig dir, exaltat:

Vaig cridar la meva secretària, Rata Lina.

—Rata Lina, prepari immediatament els 

papers del contracte. He trobat una ajudan-

ta perfecta! És jove, dinàmica, fa anar 

 com vol, segueix to-

tes les últimes tendències, és un personatge...

MASSA
FEINA

Ara us ho explicaré.................
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..
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 —Ja ho tinc! Just la persona que necessito!!
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MASSA FEINA

???

Per fi! Serà algú que portarà una mica d’aire 

fresc en aquesta oficina plena de  
pols!
Rata Lina se’m va quedar mirant amb una 

cara plena de dubte: 

—Uhmmm, senyor Stilton, vol que la convo-

qui per a una entrevista?

—I ca! No val la pena! —vaig respondre, 

triomfal—. Amb tota l’experiència que porto 

a sobre (ja fa més de vint anys que sóc al 

T2_175133 El meu nom es Stilton 007-119.indd   10 23/10/15   12:43



MASSA FEINA

món editorial) no necessito veure la cara 

d’un rosegador per saber si val o no. TINC  
MOLT DE NAS per a aquestes coses, jo! 

—vaig exclamar.

—Sí, és clar, senyor Stilton —em va dir Rata 

Lina, sempre tan conciliadora—. Però, veurà, 

està segur que no preferiria...

—Tinc un olfacte especial per als col·labora-

dors! —vaig replicar, per fer-li entendre que 

la discussió ja s’havia acabat.
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