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QUI ÉS GERONIMO STILTON?
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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.

Final de supercopa...
a Ratalona!
Per mil mozzarelles, em tremolen
els bigotis de l’emoció! És el
dia de la Final de Supercopa
a Ratalona i els meus equips
més estimats es juguen el títol
de campió. Però alguna cosa
estranya passa al camp... I és la
meva missió resoldre el misteri!

Final de Supercopa... a Ratalona!

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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Im-me-dI-a-ta-ment!
Aquell matí em vaig despertar ple d’energia.
Normalment sóc un rat honrat, és clar, però
una mica dropo. En canvi, aquell dia vaig
fer un bot del llit sense esperar que

sonés

el despertador.
Q
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Im-me-dI-a-ta-ment!

Estava

emocionadíssim perquè era el dia

de les finals de futbol de la Supercopa dels Ratolins... i els dos equips del meu

cor

hi havien arribat, escarritx!
Però permeteu-me que em presenti: el
ton, Geronimo

x!
rit

Stilton, i sóc el

sca FC! el Tur Visc
b o- E a
Vi tònia
sc
Ra
ar

el

meu nom és Stil-

director de L’Eco
del Rosegador, el
diari més famós de
l’Illa dels Ratolins!
Doncs com us deia,
aquell matí no me’n

sabia avenir de tanta emoció.
Com tothom a Ratalona, sóc aficionat al futbol, tot i que, ho admeto, no és que en sigui
un expert! El meu equip

preferit de la di-

visió femenina és el Turbo-Escarritx, on juga
la meva germana Tea... En canvi, pel que fa
8
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Ratònia FC

FUNDADOR I PRESIDENT:

berenguer de draP
(méS conegut com el tanc)
CAPITÀ:

ganàPia croSS

ENTRENADOR:

guardià contraatac

T u r b o-Esc a rr i t x

T u r b o -E sc a r r it x

FUNDADORA I PRESIDENTA:

Piloteta SemPremarca
CAPITANA:

eSPerança ParaPiloteS
ENTRENADORA:

relliScada

van der
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Im-me-dI-a-ta-ment!

a la divisio masculina sóc seguidor del
Ratònia Futbol Club (Ratònia FC), fundat
pel meu avi, Berenguer de Drap.

Aquell vespre, els meus dos equips favorits
podien guanyar la copa!
Vaig anar corrent al quiosc i vaig comprar
tota la premsa esportiva que vaig trobar, per

llegir l’opinió dels experts sobre els partits d’aquell vespre, i després vaig anar a

es

morzar al meu bar preferit, disposat a lle-

gir els diaris.

!

,

hi

ha G e r o
nim
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t
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m!
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Aquell vespre, la

do ble final
la jugaven: el Ratò-

Madame No
és la megadirectora de la companyia
EGO (Enormement Gegantina Organització), una empresa potentíssima que es dedica a negocis de
tota mena (fins i tot foscos!) a
l’Illa dels Ratolins. Ella vol guanyar
a qualsevol preu, sempre, com
sigui i on sigui! Només té una res
posta per a qui li demana alguna
cosa: No!

nia FC contra els Súper-Rats i el TurboEscarritx contra el
Reial Claveguera
Club (RCC). Tant
els Súper-Rats com
el RCC eren equips

nous, patrocinats per Madame No...

m mm ...

que estrany!

Aquells dos equips havien guanyat tots els
partits fins aleshores...

mmm... que estrany!
I tots els diaris explicaven que si sempre sortien vençedors havia estat gràcies a uns misteriosos incidents que havien patit els seus
adversaris...

m mm ...

que estrany!
13
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El Rat Espo
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cosa i -rats piqu els adversaonetS!
del ca els jugadoen com un ris dels
mp. q
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ue estrrs han de m
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Súper-ratS
els adversar contra ratS nouS!
víctimes d’unis dels Súper-rats són
den jugar. qu a granellada i no poe estrany!
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Im-me-dI-a-ta-ment!

Estava

rosegant un croissant quan va

sonar el mòbil.
Era la meva

germana Tea:

—Geronimo! Vine im-me-di-a-ta-ment a l’estadi on m’entreno amb el Turbo-Escarritx!

IM-ME-DI-A-TA-MENT!
Vaig provar de protestar:
—Però escolta’m, estimada Tea..., és que...
estic esmorzant... donant una ullada a la premsa esportiva...

—Deixa estar l’esmorzar! Necessitem urgentment la teva ajuda, germà. A la Supercopa dels Ratolins passen coses

fos

ques, i si no descobrim de què es tracta,
el Ratònia FC i el Turbo-Escarritx podrien
perdre injustament!
Em van tremolar els bigotis d’angoixa:
—Escarritx! Això seria un desastre! Vinc

IM-ME-DI-A-TA-MENT!
15
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Im-me-dI-a-ta-ment!

Vaig pagar el te a corre-cuita,
Au

i!
xil

però em va caure el mone-

der i va haver-hi un escampall de monedes!

Em vaig afanyar a agafar l’autobús... però em van caure els

diaris que duia i els vaig haver d’atrapar al vol!

Vaig baixar tan atabalat de
l’autobús, corrent cap a l’estadi, que vaig relliscar en
un toll d’aigua i vaig anar

N

oo

!
oo

a petar de morros contra el terra: semblava una

anxova dins d’un entrepà!

!

Arg
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