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.

EL MISTERI DELS ELFS
«Quins dies més enfeinats a L’Eco del
Rosegador ! Muntanyes de contractes
per signar, manuscrits per llegir,
articles que s’han d’escriure…
I després de tantes hores de feina
intensiva, em vaig quedar adormit
amb el cap damunt del meu
escriptori i em vaig trobar de
sobte en una fàbrica de joguines
al Pol Nord! Aquella nit
m’esperava una misteriosa
sorpresa…
Una cosa que no us
imaginaríeu mai de la vida!»
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El misteri dels elfs

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!

EL MISTERI
DELS ELFS
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La neu queia
a RataLona...
Era un matí gèlid de desembre . A Ratalona, la Ciutat dels Ratolins, havia nevat tota la
nit i encara nevava...

Oh, com nevava!
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La neu queia

a

RataLona...

Vaig arribar al despatx i... ai, perdoneu, que
encara no m’he presentat: el meu nom és
Stilton, Geronimo

Stilton!

Dirigeixo L’Eco del Rosegador, el diari més
famós de l’Illa dels Ratolins!
Bé, doncs el que us deia, vaig arribar al despatx, vaig començar a treballar, però algú va
trucar a la porta... Era el meu avi, Berenguer
de

Drap , més conegut com el Tanc!

L’avi va fundar L’Eco del Rosegador, fa un munt
d’anys. Ara es passa el dia jugant a golf, però
sovint ve al despatx per «...controlar que Geronimo faci les coses com cal!». És un rat honrat,
és clar, però a més és molt sever. És veritat, però,
que m’ha ensenyat

UN MUNT

de coses importants: per exemple, el
valor de la feina ben feta.
El seu lema és: «La maLa soRt no

-

existeix, n’hi ha pRou que tReba

!».

LLis, tRebaLLis, tRebaLLis

Berenguer de Drap
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La neu queia

a

RataLona...

Abans que pogués esgüellar «Hola, avi», ell
ja havia entrat com un coet al

meu despatx...

meu escriptori... prenia
apunts amb la meva ploma estilogràfica...
en el meu quadern de notes... mentre bevia
glopets del meu te... i rosegava les meves
s’havia assegut al

galetetes de gorgonzola!!!

Em va clavar una estiradeta de bigotis que
me’ls va fer vibrar com si fossin gomes elàstiques:
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—I doncs, nét meu, treballes... o ho fas veure?
—Avi, ja veus que penco de valent —vaig dir
entre sospirs—. Com més s’acosta el Nadal

MƒS FEINA HI HA... I TOT HO HE DE
FER JO!
—Mira, maco, vigila perquè no et trec l’ull de
sobre. Ja saps el meu lema, el lema de Beren-

guer de Drap! Treballa, treballa, treballa,
12
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La neu queia

a

RataLona...

perquè si no deixo córrer això del golf i em
poso a dirigir el diari de nou!
Vaig

empal·lidir : (el meu pitjor malson

seria que l’avi tornés a dirigir L’Eco del Rosegador).
—Avi, et juro que

treballo

,

treballo,

t r e b a l l o ... i tu val més que continuïs jugant, jugant, jugant a golf! És molt bo

per a la salut!
Ell va marxar.
I jo vaig reprendre la feina.
!
ing ing! ing!
o
B Bo Bo
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