
A Milà ens esperava un gran 
esdeveniment: la presentació 

d’un antic pergamí amb la recepta 
del panettone... Però qui podia 

pensar que el robarien? Així que 
vam haver de perseguir el lladre 

per tota la ciutat. Milà és un 
indret extraràtic! 
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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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BenjaMí Stilton
simpàTic i afecTuós,
neboT de Geronimo

tea Stilton
esporTiva i decidida,

enviada especial de L’Eco dEL RosEgadoR

OpEració  
panEttOnE
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RRRR, RRRRR, RRRRRR... 
EscaRRitx!

Era una plàcida matinada de primavera. 

Jo era a casa meva, roncant tranquil.lament al 

meu llit...

Zzzz zzz zz...
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Doncs això, el que us deia, estava clapant tran

quil·lament quan de sobte algú va tirar una 

pe dreta contra la finestra:

Llavors vaig mirar quina hora era: les cinc de la 

matinada!

Em vaig girar cap a l’altre costat, rondinant:

—Uf, quina soneta!
Després algú va picar a l’intèrfon. 

Ring, ring,  riiiiiing!

tic
ticccccc!tic

tic
tic

tic
tic

tic tititic!
tic

tic
tic

tic

            Bzzzzz  -bbbzzz-bzzz-bzzz...  BZZZZZZZZZZZ!

Uf, quina soneta! 
Qui deu ser?

RRRR, RRRRR, RRRRRR... EscaRRitx!

 8
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Llavors em vaig tapar el cap amb el coixí i vaig 

esbufegar:

—Qui deu ser a aquestes hores? Uf!

Però aquell algú va insistir, aquest cop trucant 

a la porta...

Al mateix moment va sonar el telèfon fix! I men

trestant rebia missatges al mòbil i al correu 

electrònic sense parar!

Ring, ring,  riiiiiing!

Ring!

Ring!
Ring!

BiiP,

BiiiiiP!

BiP,

Ja n’hi ha prou!

ticccccc!

            Bzzzzz  -bbbzzz-bzzz-bzzz...  BZZZZZZZZZZZ!

Qui deu ser?

RRRR, RRRRR, RRRRRR... EscaRRitx!

Toc,Toc,Toc,Toc,Toc,Toc... Toc!Toc,Toc,
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Vaig rodolar del llit, xisclant:

—Per mil formatgets de bola... Ja n’hi ha prou, 

vull dormir!

Algú va cridar:

Vaig mirar d’identificar la veu, però m’era im

possible, perquè no era solament una sinó un 

cor de diverses veus, masculines i femenines... 

Mmm, però ben mirat... em va semblar que sí 

que les reconeixia...

Vaig sortir de casa i vaig veure l’espectacle més 

espaterrant que us pugueu imaginar: da

vant de casa hi havia una autocaravana 

supermoderna...

Bé, estimats amics rosegadors, potser no em 

creureu, però aquella autocaravana...

—Geronimooooo!

Escarritx!

... era llarga com un vago de tren...

RRRR, RRRRR, RRRRRR... EscaRRitx!

 10
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En definitiva, aquella megaautocaravana de co

lor groc formatge era ENORME!
I traient el cap per les finestres hi havia tota la 

meva família i tots els meus amics. Vet aquí 

què era aquell cor de veus que m’havien cridat 

alhora!

—Geronimooooo!

Escarritx!

... era llarga com un vago de tren...

... era ampla com un camio...

... era alta com una casa de tres pisos... 

 11

RRRR, RRRRR, RRRRRR... EscaRRitx!
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Per mil formatgets de bola!

La SUPERaUtocaRavana 

de la família Stilton
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Àrea de relax 

CUina

MenJador 

dorMitoris Per  
a tota  

la faMília

ales extraïbles 
Per volar CoM  

Un avió

segona sala 
de  

CoMandaMent
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SUPERaUtocaRavana
No és una autocaravana qualsevol! És la Superau-
tocaravana, perquè pot fer un munt de coses!: 
viatjar per la carretera com un cotxe, volar per 
l’aire com un avió i navegar per l’aigua com una 
barca.

PisCina olíMPiCa  
CliMatitzada

sala de CoMandaMent

lloC de Pilotatge: 
l’avi berengUer no 

el deixa Mai!

ganxo Per  
atraPar els  

QUe es Passen de 
llestos

saUna

biblioteCa
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