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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.

AGENT SECRET ZERO ZERO K
M’esperava una jornada molt agradable
de feina... però mentre em dirigia
a L’Eco del Rosegador, vaig veure un
rat, suposo que honrat, amb ulleres
fosques, que em seguia...
Que estrany! Es va passar tot
el sant dia sota la finestra del
meu despatx... Que estrany!
I al vespre, quan vaig sortir
del diari, em va seguir fins a casa...
Que estrany! Però qui dimonis era
aquell rat, no sé si gaire honrat,
de les ulleres fosques?!

Agent secret Zero Zero K

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 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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Un rat

potser honrat...
Aquell

matí es presentava tranquil. Jo es-

tava més content que un gínjol perquè
m’esperava una

agradable

jornada de tre-

ball... M’encanta la meva feina! Ah, per
cert, el meu nom és Stilton,

Geronimo

Stilton. Dirigeixo L’Eco del Rosegador, el

diari més famós de l’Illa dels Ratolins!
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Un rat

potser honrat...

Aquell matí em vaig llevar i vaig obrir la finestra per veure el

sOl , però... allà baix,

al carrer, hi havia un rat, no sÉ si gaire

honrat, amb ulleres

fosques!

QUE

ESTRANY!
Em vaig dutxar, vaig preparar-me l’es
morzar, vaig sortir al carrer i, com que feia
un dia més aviat

ennuvolat,

vaig

preferir agafar el metro..., però quan em ficava a la boca del metro vaig tornar-me a

fixar en aquell rat d’ulleres

fosques!

QUE ESTRANY!
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Un rat

potser honrat...

Al cap de pocs minuts vaig arribar a la meva
parada i vaig baixar del metro, però... vaig

tornar-me a fixar en el rat amb ulleres
fosques que tambÉ baixava a la mateixa
estaciÓ! QUE ESTRANY!
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Un rat

potser honrat...

Vaig pujar les escales del metro i em vaig
dirigir cap a l’avinguda dels Macarrons, 13,
on es troba el meu diari, L’Eco del Rose
gador, però... justament davant de la seu del
diari vaig veure el rat, no sÉ si gaire

honrat, amb ulleres fosques, plantificat allÀ, davant de l’entrada! QUE ES
TRANY!
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Un rat

potser honrat...

Vaig entrar a l’edifici i vaig començar a treballar. Cap allà al migdia, després d’haver

rosegat un entrepà de formatge Gor
gonzola de tres pisos, vaig obrir la finestra
de bat a bat i a fora... vaig adonar-me de la

presÈncia d’un rat, no sÉ si gaire honrat,
amb ulleres fosques, que es passejava
amunt i avall, per davant de L'Eco del Rose
gador! QUE ESTRANY!
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Un rat

potser honrat...

A les set del vespre vaig marxar de la feina.
Havia sigut un dia fatigós i, per això, vaig
preferir estirar les potes i anar caminant xino-xano fins a casa, al carrer de Vilarrat, 8,
però... vaig adonar-me d’aquell rat, no

sÉ si gaire honrat, amb les ulleres fosques, que tambÉ es dirigia cap al carrer
de Vilarrat! QUE ESTRANY!
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Un rat

potser honrat...

Vaig entrar a casa i vaig tancar la porta darrere meu. Vaig obrir la nevera i vaig

drapar

en-

una bona coca amb formatge

fos, ceba i pebrot al damunt. Després vaig
abocar-me a la finestra, i... vaig tornar a

veure el rat, no sÉ si gaire honrat, amb
les ulleres fosques, que s’havia aturat
just davant de casa! QUE ESTRANY!
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Un rat

potser honrat...

En aquell moment vaig perdre la paciència.

ls
d

em

i?

Vaig obrir la porta de bat a bat i vaig
preguntar al rat, no sÉ si gaire honrat,
amb les ulleres fosques, que s’havia
aturat davant de casa:

—Qui ets i quÈ v

o
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