
Voleu que us expliqui com vaig 
conèixer Tenebrosa Tenebrax? 

Tot va passar una nit de Halloween, 
quan em van presentar una ratolina 

fascinant que viu en un cementiri 
i condueix una carrossa fúnebre… 

I em van obligar a participar 
en una festa de Halloween amb un 
menú… esgarrifós! Al llibre també 

hi trobareu tots els trucs 
per organitzar una festa 

de Halloween!

Halloween... 
quina por!
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 nombre: Xavi

 nombre: Iván Barreto

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS:

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

 brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 

 troquel

 título: Final de supercopa... a ratalona!

 encuadernación: Rústica con solapas

 medidas tripa: 130 x 195 mm

 medidas frontal cubierta: 132 x 195 mm

 medidas contra cubierta: 132 x 195 mm

 medidas solapas: 80 mm

 ancho lomo definitivo: 9mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

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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HALLOWEEN...
QUINA POR!
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BRRRR... QUINA POR!

Era una plujosa tarda d’octubre.

Estava treballant a l’oficina, sol.

Fora de la finestra, la pluja gote-

java monòtona, repicant

contra els vidres.

Plop, plop, plop...
Vaig fer una

ullada distreta a

fora i per un

instant, només

per un instant...

em va semblar veure

que m’esta-

va espiant!
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Vaig fer un bot,

i vaig llançar un crit:

—Escarrrrrrritx!

Amb el cor a la gola vaig tornar a mirar.

Però no vaig veure ningú. És clar que no.

Així, doncs, vaig provar de calmar-me:

—M’he confós. Tinc massa imaginació, vet

aquí!

Vaig continuar la lectura de les galerades de

la meva última novel·la, però de tant en tant

feia una ullada per la finestra, preocupat.

Probablement havia treballat massa, estava

cansat, estressat. Vés a saber, potser més

valia que me n’anés a casa!

De sobte es van apagar els llums! Vaig obrir

el calaix de l’escriptori per agafar l’espelma

que guardo per a casos d’emergència però...
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E S P A R V E R A T,

D e s o b t e . . .
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Vaig obrir el calaix i...

brrr rr r r r rr r r r r r r r
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Vaig eennttrreelllluuccaarr algu-

na cosa al fons del calaix!

Què era?

Què era?

Tremolant vaig apropar

una pota...

... i vaig veure...

...una calaveracalavera que bri-

llava en la foscor!!!

Em vaig aixecar d’un bot,

amb tanta pressa que vaig

fer caure la cadira.

Després vaig córrer cap a

la porta.

Vaig agafar el pom... i vaig

notar que estava humit i

Vaig alçar la pota per ob-

servar-ho millor a la llum

de la lluna, i quan vaig veure

10

BRRRR... QUINA POR!

ENGANXIFOS!´
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de què es tractava vaig dei-

xar anar un xiscle...

Un líquid enganxifós em

regalimava per la pota, un

líquid que semblava...

sang?
Vaig córrer com un espe-

ritat cap al passadís, però

una forma indefinida i

blanca (un fantasma?) va

treure el cap d’un racó i

va udolar:

Jo vaig cridar:

—Aaaaaaaaaaaagh!

Em vaig precipitar cap a

la porta principal, amb el

cor encongit.

Em semblava que vivia en

un malson!
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Vaig córrer com un boig

pel fosc paSsadIs.

Vaig arribar sense alè a

la porta principal, i

quan vaig provar d’o-

brir-la vaig adonar-me

que estava bloquejada.

Escarrrrritx...

Em vaig aferrar a la

maneta, xisclant com

un desesperat:

—Ajudeu-me! Vull sor-

tiiiiiiiiiiiiir!

Des de l’altre costat de

la porta em va respon-

dre un miol horrible:

Aterrit, vaig girar-me i

vaig córrer com un

boig al llarg de tot el

12

BRRRR... QUINA POR!

M
èe eee e e e e e e e u uu

u u u u u u !

,

Halloween cat (007-022)  21/7/06  14:19  Página 12



passadís per anar a trobar

la sortida d’emergència.

Però quan vaig tombar la

cantonada... vaig veure,

esmaperdut, que a la porta

hi havia penjat un lúgubre

esquelet fosforescent, que

va alçar un dit ossut.

—Hola, Geronimot! Petó

o penyora?
Estava a un pas de des-

maiar-me de cangueli quan

una llambregada em va

passar pel cap.

A veure, aquella veu...

aquella veu a mi em sonava,

em sonava molt. Moltíssim.

I tant que sí, era...

Era ben bé la veu del 

meu cosí Martin Gala!
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LÚ
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De sobte els llums es van encendre i un

morro familiar se’m va plantar al davant.

—Geronimot! Cosinet! Hi has caigut de
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