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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.

La Vall dels
Esquelets Gegants
Era un dia xafogós de juliol...
Jo cercava inspiració per escriure
una nova aventura, quan de sobte
va entrar al despatx el meu cosí
Martin Gala. Duia a les potes un
mapa que havia estat d’un re-rere-besoncle nostre, Colorado
Stilton, en el qual hi havia marcat
l’indret d’un tresor misteriós!
Per això vam emprendre un
viatge ple d’aventures.
Destinació: Mongòlia.

La Vall dels Esquelets Gegants

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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Potser una història
de fantasmes?
Vés a saber...
Era mITJANIT .
La mitjanit del 31 de juliol.
A Ratalona hi feia CALOR, molta

CALOR.

Tancat al meu despatx, a la redacció deserta,
amb l’AIRE CONDICIONAT al màxim, in
tentava escriure el meu nou llibre.
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Potser una història

de fantasmes?...

Però no me’n sortia.
Amb un sospir, vaig apa
gar l’ordinador i vaig
llençar a la paperera un
altre full, que va quedar

Pirates
s
t
a
G

al capdamunt d’una gran
mun t a n y a de papers
estripats.
—Per mil formatges de
bola, avui no tinc ni una
idea... —vaig rondinar—.

Pol Nor
d

Mmm, potser podria ex
plicar aquella aventura
amb els GATS P I R A -

TES ... no, ja ho vaig fer!
Mmm, potser podria es
criure sobre aquell cop
que vaig arribar al PoL

do
Pan

ra Woz

Nord amb el meu avi
Berenguer de Drap..., pe
8
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Potser una història

de fantasmes?...

rò ara, amb aquesta calorada, no em veig ca
paç de parlar d’una història entre els
Mmm, potser podria explicar el dia en què
vaig conèixer Pandora Woz, la mi
llor amiga del meu adorat nebodet Benjamí...
no, val més parlar d’una altra cosa! Ah, i si
provés de narrar una bona història de

tasmes?

fan-

Així vaig encetar l’escriptura .

U

n

a

his

tòria de fan
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CAPêTO 1.
Era mitjanit.
Õhora dels fantasmes!
Per qu, per qu, per qu
mÕhavia deixat arrossegar
a aquella tremenda aventura?
Pˆl.lid com un mat—,
tremol—s com un flam
de vainilla, vaig pujar les escales
de pedra del castell
mentre balbucejava: brrrrrrrrrrrr...
Els meus passos retrunyien
amb un so lœgubre.
Per fi vaig arribar al capdamunt
i em vaig trobar davant dÕuna porteta
que es va obrir amb un grinyol: nyeeec!
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DE SOBTE,

ELS LLUMS DEL

MEU DESPATX ES VAN

APAGAR I UNA VEU

DARRERE MEU

VA CRIDAR :
– Gero n i
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Potser una història

de fantasmes?...

Vaig balbucejar aterrit:
—Qui... qui és?
Un rosegador grassonet em va clavar un pes
sic a la cua i va riure:
—De seguida ho he vist, que estaves escri
vint una història de fantasmes... i t’he volgut
a!
!H
a
!H
Ha

fer una

brometa!!!

No es tractava d’un fan

tasma... era el meu cosí
Martin Gala!
I ell, vinga saltar i riure fins
que em va deixar l’escrip
tori ple de marques de les
seves

potes .

—Ep, Geronimot! Estàs una mica histèric, oi?
Vaig protestar :

—No m’has d’espantar d’aquesta manera,
Martin Gala! I fes el favor de no potinejar el
meu escriptori amb les teves potes!
I ell, vinga riure:
14

060-LA VALL DELS ESQUELETS (007-119).indd 14

07/07/11 14:04

Potser una història

de fantasmes?...

—Ha, ha, ha, Geronimet! Et vull fer una

proposta.
Vaig sospirar:

—Com t’he de dir que em dic Geronimo!
Ell va esbufegar :

—I és clar, Geronimet! Geronimetet! Gero
nimot! Geronimaco! Com tu prefereixis,
Gero... Com et vagi millor, Gerolinet! Sem
pre a les teves ordres, Geroniquet! Tu manes,
Gerofillet! Tu tens l’última paraula, Geroni
let...
Vaig xisclar exasperat:

Prou!
Proooooooooooooooou!
–Prou! Prou!

Prou! Prou!
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