
A la costa oriental de la pre-
històrica Illa dels Ratolins 
hi ha coves i els habitatges
rudimentaris de Pedròpolis, 
un poblat primitiu habitat pels 
primers Rosegadors Sàpiens. 
Aquí també viu l’avantpassat 
de Geronimo Stilton: Geronimo 
Stiltonut, juntament amb 
la seva família i els seus amics.

Per descobrir totes les aventures 
de Geronimo i dels seus amics, 
visiteu el lloc web: 
www.geronimostilton.cat

Una mosca roncadora pica Martin 
Gala Stiltonut, que cau en un son molt 
profund... el Son Paleozoic! Per curar-lo, 
Geronimo i Tea hauran de buscar 
la llegendària Rosa Ferumosa i preparar 
una infusió amb els seus pètals pudents.

no desperteu les mosques roncadores!

Geronimo Stilton

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 sensa-
cional reportatge, El misteri 
del tresor desaparegut.
Els seus llibres, traduïts a 
35 llengües, han venut més 
de dos milions d’exemplars 
a Catalunya i 45 milions 
més arreu del món!
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Fa molteS ereS geològiqueS, a la PrehiStòrica  
illa delS ratolinS, hi havia un Poblet anomenat 
PedròPoliS: era un lloc eSPecial, FinS i tot únic,  

on PaSSaven coSeS que mai no llegireu en elS llibreS 
d’hiStòria. aquí vivien elS PrehiSto-ratS, elS valentS 
roSegadorS SàPienS que convivien excePcionalment 

amb dinoSaureS de toteS leS eSPècieS!
cada dia milerS de PerillS amenaçaven elS  

PrehiSto-ratS: PlugeS de meteoritS, terratrèmolS, 
volcanS en eruPció, dinoSaureS FerotgeS i...  

terribleS tigreS amb dentS de Sabre! elS PrehiSto-
ratS S’enFrontaven a tot amb coratge i Sentit de 
l’humor, i S’ajudaven elS unS alS altreS. la que 

llegireu en aqueSt llibre éS ben bé la Seva  
hiStòria, exPlicada Per geronimo Stiltonut,  

un avantPaSSat meu molt llunyà!
he trobat leS SeveS hiStòrieS gravadeS en lloSeS  
de Pedra i dibuixadeS amb graFitS, i he decidit 
exPlicar-voS-leS! Són hiStòrieS Per llePar-Se’n  

elS bigotiS i Fer-Se un Panxó de riure!

Geronimo Stilton!
Paraula de Stilton

comPte! no imiteu elS PrehiSto-ratS... 
ja no Som a l’edat de Pedra!
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Era un extraràtic matí de primavera. Les 

flors de cactus exhalaven el seu perfum 

sota el sol, els pterodàctils xisclaven feliços, 

la brisa es feia notar, i Pedròpolis estava... de 

FESTA!
Justament aquell dia, el més gran explorador 

de la història (vull dir, de la prehistòria!), pa- -
le r sigall  pi0let, tornava 

de la seva última aventura.

Però, quina badada!, encara no m’he presen-

tat: em dic Stiltonut, Geronimo Stil-
tonut, i sóc el director de L’Eco de la Pe-

dra, el diari més famós de la prehistòria (ehem, 

també perquè és l’únic)!

 10

Gran tornada 
a PedròPolis!
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Paleorosigall Piolet és un dels molts amics que 

he conegut durant les meves prehisto-ràtiques 

.

No sé si ho sabeu (i si no ho sabeu, ja us ho 

dic), però Piolet s’havia estat durant mesos 

als Monts Xipollejants, un lloc que nin-

gú, i quan dic nin-

gú vull dir ningú (a 

part d’ell), ha visitat 

mai. Les lle gen 
des expliquen que 

allà dalt la natura 

és tan estranya que 

en un espai ben re-

duït es troben la 

muntanya, el desert, 

la neu, el bosc, 

el vol cà i fins 

i tot un  ple-

níssim de pei xos...

Gran tornada a PedròPolis!

Paleorosigall Piolet  
en acció
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Daixò, tal com deia... aquell matí, a trenc 

d’alba, Tuf  Tuf, l’inventor del poblat, va 

dirigir cap a l’horitzó l’Ull-llarg, els nostres 

bi nocles prehistòrics, i va 

exclamar:

—És ell, Paleorosigall Piolet! Ha tornat!!!

I, de seguida, Ràdio Tafaner, la ràdio més 

desmanegada de la prehistòria 

(dirigida per la meva rival Sally Rausmauz), 

va llançar la notícia... a la seva manera!

 12

És ell, Piolet!
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—Edicio’ extraordina‘riaaaa! 

El retorn de Piolet! —va cridar el primer xis-

clot de Ràdio Tafaner.

—Edicio’ extraordina‘riaaaa! 

Et tornen el teu pollet! —va repetir un segon 

xisclot.

—Edicio’ extraordina‘riaaaa! 

Compte amb les galledes o acabaràs moll! 

—va dir el tercer, que em va espantar.

 13

PER MIL PEDRES ESPEDREGADES,  

QUINS PERIODISTES DE PA SUCAT AMB OLI!
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Per donar aquella notícia correctament calia 

un periodista amb cara i ulls! Per tant, enca-

ra mig adormit, vaig anar corrents
cap a l’estacada que envolta Pedròpolis. Gai-

rebé tots els meus conciutadans hi eren reu-

nits i, entre la multitud, també hi vaig trobar 

la meva germana Tea i el meu cosí Martin 
Gala.

—Ei, mireu qui tenim aquí! Geronimet! —em 

va saludar Martin Gala—. No puc creure el 

que veig: ja estàs despert?!

Li vaig contestar:

—És clar! Quan hi ha una notícia a l’aire, un 

bon periodista  sempre ha d’estar 

a punt!!!

Mentrestant, els pedropolesos esperaven im-

pacients que arribés Piolet.

—Què deu haver portat per al seu adorat cap 

del poblat? —va preguntar Panxagrei-
xosa Uts.

 14

Gran tornada a PedròPolis!
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—A veure si ha trobat 

aquell vestidet amb ran
des i puntes que li 

vaig demanar! —va inter-

venir la seva filla, Utsa 

Uts—. Oi que em que-

daria bé, Geronimo?!

Em vaig empassar la sa-

liva.

Utsa sentia debilitat per mi i, daixò... tot i que 

no era mutu, jo no volia semblar mal educat.

—I tant... glups!   —vaig contestar—. Es-

taries molt... ehem, graciosa!

Paleorosigall Piolet ja havia arribat a les por-

tes de Pedròpolis.

Una caravana molt llargaavançava 

darrere seu, i ell estava assegut a la gropa del 

primer carretosaure, amb la 

 que li envoltava el musell 

com un collaret, un somriure feliç i...

 15

 o

i que em quedaria  
bÉ, Geronimo? GluPs!
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Per mil tíbies de triceratops, Piolet havia cai-

gut en un dels seus famosos atacs de  

Heu de saber que el nostre amic explorador 

és famós a totes les terres emergides també 

per aquesta característica: de cop 

i volta s’adorm en ple dia... i res ni ningú 

aconsegueix despertar-lo!!!
a l

a tr
amPa!

Heu
 caiGut 

Gran tornada a PedròPolis!

RRRRRRRRRRRRR!
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Grrrrrr!

a l
a tr

amPa!

Heu
 caiGut 

De sobte, Tea va dir:

—Mireu allà!!!

Ens vam quedar pàl·lids com un mató 

paleolític. Davant de Piolet havia aparegut 

Tiger Khan, el terrible cap dels ti-

gres de dents de sabre, amb la seva espantosa 

Horda Felina!!!

Gran tornada a PedròPolis!

RRRRRRRRRRRRR!
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Panxagreixosa Uts, el cap del poblat, va en-

grescar els pedropolesos:

—ÀNIMS, AMICS MEUS..., HEM DE 
DEFENSAR PIOLET!!!

Els meus conciutadans van avançar tímida-

ment, van fer alguns passets, vaja..., que no 

es van moure ni una mil·licua!

Per mil ossets pelats! Piolet era un rosegador 

molt valent, un paio dur de l’edat de pe-

dra, però, deixant de banda que estava pro-

fundament adormit, no es podia fer bro-

ma amb els tigres!!!

—Ja me n’encarrego jo! —va fer Tea. 

Va alçar la veu i va dir, tota decidida:— Pe-

 18

a l’ataaac!

T2_10183734 No desperteu les mosques 010-123.indd   18 15/2/17   8:41



dropolesos! Voleu que Piolet i els ca r re to sau-

res acabin cruspits pels tigres?
Els prehisto-rats van contestar en veu baixa, 

baixíssima:

—Daixò... no...
—Voleu que tots els regals que porta la cara-

vana acabin a Moscònia, al tuguri de Ti-

ger Khan??

—No! —van exclamar 

els meus conciutadans, 

una mica més decidits.

—Voleu que totes les 

exquisideses que 

omplen els carretosau-

res se les quedin aquests 

felins de pa sucat amb 

oli???

—Noooo!!!  —van 

cridar alhora, finalment 

convençuts.

 19

a l’ataaac!

eHem... eHem...eHem...

T2_10183734 No desperteu les mosques 010-123.indd   19 15/2/17   8:41



—Doncs, ànims i a l’atac!!!
Llavors, cridant com xisclesaures, els pedro-

polesos es van llançar a ajudar Piolet. 

Mentrestant, els tigres ja havien clavat les se-

ves urpes pudents als carretosaures.

—Sou molt amables regalant-nos totes aques-

tes delícies! —va exclamar Tiger Khan amb 

un somriure—. Per agrair-vos-ho, les farem 

servir com a acom panyament quan 

us cruspim, rosegadors!

Just en aquell moment, Piolet es va despertar 

i va veure que el cap dels felins transportava 

un cistell ple de maduixots juràssics.

—Però, què hi fas tu, aquí?! Treu les potes dels 

regals que he portat als meus amics!

Immediatament es va llançar sobre Tiger Khan 

i el cistell que havia pispat ple de ma-

duixots juràssics; després, amb un salt àgil 

i precís, va donar un cop amb el seu bas tó 
de passeig a la closca del cap dels tigres...

 20

a l’ataaac!
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—Mmm... És veritat que el teu cap sona ben 

 —va dir Piolet.

Tiger Khan va fer un rugit, però en aquell 

moment un tigre el va estirar de la pellisa.

auuuuu!!!

aP
a, 

tÉ
!

PAAAAAAAAAAM!PAAAAAAAAAAM!

 21

a l’ataaac!
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—Què passa? —va bramar Tiger Khan —. 

Qui gosa molestar-me mentre estic a punt de 

clavar una mossegada al meu àpat?!

—EhEm... mira allà, TigEr!!!
Tiger Khan es va quedar ben parat: tota la po-

blació de Pedròpolis estava arribant a la càr-

rega. I abans que els tigres es poguessin ado-

nar del que passava, els  
 de Tea van fer que tres felins 

caiguessin amb les potes enlaire!

Tiger Khan va animar els felins a contraatacar:

El meu cosí Martin Gala, molt espantat, va 

agafar un carràs de plàtans d’un carretosaure 

i el va llançar  contra un grup de 

tigres.

—Nooooo! Els plàtans gegants 

dels Monts Xipollejants! —es va queixar Pio-

let—. Es faran malbé!!!

BONc!

—aviaT sereu a la panxa  
dels Tigres, rosegadors!

 22

a l’ataaac!
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Els plàtans van fer blanc i van anar a parar  

a la cara de Tiger Khan.

El felí es va tornar a aixecar i va assenyalar 

tot decidit Martin Gala:

—Ei, tu, vine aquí!

Llavors, un espès   d’insectes 

voladors va sortir del 

carràs de plàtans.

Però si allò era... un 

eixam de mos
ques ron
cadores!
Com que les havien 

despertat de la seva 

becaina, les mosques

van volar directes cap 

a Tiger Khan. Una 

BONc!

 23

a l’ataaac!
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mosca el va picar a l’espatlla, mentre una 

altra va picar el meu cosí al cul.

Poc després, tots dos van caure rodons   
a terra i... van començar a roncar ben feliços!!!

Piolet es va quedar blanc.

—Oh, no, ells nooo!

No vaig tenir temps de demanar-li explica-

cions, perquè un tigre de dents de sa-

bre em va saltar a sobre tot dient:

a l’ataaac!
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—Ja ets meu, rosegador de les 
cavernes!
Per mil tíbies de 

triceratops, esta-

va acabat, escla-

fat, 

a l’ataaac!

extingit!!!
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Vaig tancar els ulls, preparant-me per a una 

extinció prematura, quan Tea va llan
çar  una síndria gegant contra el tigre 

que estava a punt de devorar-me. La síndria 

va anar a petar al morro del felí, i jo em 

vaig alliberar a l’últim moment de les seves 

urpes peludes.

Uf, m’havia salvat per un bigoti!!!

Just en aquell moment les mosques roncado-

res van marxar brunzint...

...mentre els tigres es van quedar allà.

Encapçalats per Tea i el cap del poblat, els pe-

ZZZZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzZ

 26

trotasaures 
a la càrreGa!

T2_10183734 No desperteu les mosques 010-123.indd   26 15/2/17   8:41



dropolesos van buidar els carretosaures, 

van escampar la fruita per terra i la van fer 

rodolar cap als tigres de l’Hor da Felina.

—Que ens heu pres per babaus? —va bra-

mar Tiger Khan, molt enfadat—. Voleu que 

rellis quem?!
Els tigres es van apartar cap a una banda per 

evitar les fruites, però no es van 

adonar de la pluja de verdures juràssiques 

que els havíem començat a tirar al damunt.

Ni tan sols van veure els dinosaures que ga-
lopaven  cap a ells.

Per mil tíbies de triceratops, si aquells... eren 

els dinosaures de Pedròpolis, guiats pel trota-

saure de Tea, Remuguet!!! 
En veure la meva estimada germana en perill, 

Remuguet havia cridat els seus amics perquè 

l’aju dessin.

I així, poc després, els dinosaures van carregar 

contra aquells gatots i els van enves tir.

ZZZZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzZ
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trotasaures a la càrreGa!
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