
Un famós col·leccionista ha  
encarregat al meu amic Xafarot  
de retrobar set precioses nines 

russes, les matrioixques, amagades  
a Moscou. I vet aquí com m’ha 

embolicat en aquesta caça del  
tresor pels carrers de  

la capital russa!.

EL MISTERI DE LES  
SET MATRIOIXQUES
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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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El mistEri dE lEs  
sEt matrioixquEs
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Una tempesta 
de Rússia!

Era un gèlid matí de desembre quan va co-

mençar TOT.
TOT el què? 

Vull dir TOT  TOT!
En definitiva, TOT  TOT  TOT!
Però anem a pams, primer 

em presento: el meu nom 

és Stilton, Geronimo Stilton, 

i dirigeixo L’Eco del Rose-

gador, el diari més fa mós 
de l’Illa dels Ratolins!

Sabeu per què vaig vestit 

així?

Ara us ho explicaré...

 7

Brrr..
.

Brrr...
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Doncs com us deia, tot va començar en un 

fredíssim matí de desembre; feia tant de 
fredque de camí al despatx se’m van 

glaçar els bigotis! Efectivament, les previsions 

meteorològiques havien anunciat que aquell 

dia hi hauria una que ve-

nia directament de Rússia. I, al cap de poc, la 

«tempesta» va arribar, i tant que sí!

Però anem a pams...

Una tempesta de Rússia!

Has d’aprendre 

el rus! 
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Estava treballant ben calentetal 

meu despatx, quan de sobte va entrar el meu 

avi, Berenguer de Drap, més conegut com el 

Tanc, i va bramar:

—El rus? —vaig esgüellar—. Per què?

—Se t’ha d’explicar tot! —va esbufegar l’avi—. 

Una tempesta de Rússia!

El rus?  

Per què?

— Geronimo, has 

d’aprendre el rus!
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He pensat que hauríem de vendre els lli-

bres de la nostra editorial a Rússia. Però 

abans que res cal traduir-los al rus...

—Però, avi —vaig replicar jo—, no seria mi-

llor que els traduís un professional?
Ell va cridar:

—Nét meu, veig 

que no ho has en-

tès prou bé, 

vaja, no ho has en-

tès gens! Per 

què vols que pa-

guem algú altre 

quan tu ho pots 

fer de franc? Té, 

aquí tens un curs 

de rus  ul-

tracomplet en 101 

volums! M’ha cos-

tat un ull de la ca-

Una tempesta de Rússia!

 10

Vet aquí un 

curs de rus en 

101 volums!
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ra, per això espero que l’aprenguis be'  i de 

pressa! Entesoooooooos?! 

—Però, avi, no me’n sortiré pas, és impossible!

L’avi em va engrapar per una orella i em va 

alçar de terra.

—Nét meu, no vull sentir-te dir «impos-
sible». La paraula «impossible» no exis-

teix en el meu vocabulari!

 11

Una tempesta de Rússia!

Res no és 

impossible! 

Ai, quin mal!
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stiltonet, em faRies 
Un favoRet?

Resignat, vaig començar a estudiar, estudiar, 

estudiar... quin cansament!
Aleshores, inesperadament, va sonar el telè-

fon: era el meu amic investigador,  

 12

És l’amic investigador de 
Geronimo, es coneixen des del 
parvulari i ja en aquella època 
Xafarot n’hi feia de tots colors. 
Ara dirigeix l’Agència  
d’Investigacions Nesquitt.
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—Geronimet, algú m’ha xerrimat*  que estàs 

aprenent el rus... I ves per on, jo he d’anar a 

Moscou, la capital de Rússia, per una mis sió 

molt més que secretíssima. I necessito algú 

que em faci d’intèrpret, i que sigui un amic 

de confiança! En definitiva, et 

necessito, Geronimet, m’hi acompanyes?

—Però si encara no l’he après pas, el rus! I 

ni tan sols sé si l’arribaré a aprendre mai! És 

una llengua interessant, però molt com-
plexa i...

Xafarot va respondre:

—Au, au, au, ja n’hi ha prou de bambalinar.** 

Geronimet, t’espero a l’aeroport d’aquí a una 

hora! I no et preocupis, dels plata-

nets, ja me n’encarregaré jo!

Vaig esgüellar, exasperat:

—No puc pas marxar així, Xafarot, he de di-

rigir el diari i a sobre he d’aprendre el rus!

Xafarot em va implorar:

 13

stiltonet, em faRies Un favoRet?
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—Geronimet, fes un esforcet pel teu amiguet 

de la infància Xafaronet! Necessito algú de 

confiança, és una missió secretíssima 

de la qual no puc parlar amb ningú altre...

Qui em coneix ja sap que no abandono mai 

un amic en dificultats, per això em 

vaig rendir.

—D’acord, Xafarot —vaig dir, sospirant—. 

M’has convençut, t’hi acompanyaré!

Vaig córrer cap a casa a fer la maleta, millor 

dit, les maletes, perquè en 

una guia turística vaig llegir que a l’hivern, a 

Moscou hi fa un fred que pela i el ter-

mòmetre pot arribar a baixar fins als 30 graus 

sota zero...

Per mil formatges de bola, necessitava una 

pila de roba que abrigue s molt moolt mooolt!

Vaig decidir que em vestiria com «una ceba», 

vull dir amb un munt de capes, per afrontar 

qualsevol eventualitat...

 14

stiltonet, em faRies Un favoRet? Contrasenya: 
Vestimenta estil «Ce a»!
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Contrasenya: 
Vestimenta estil «Ce a»!

Botes reforçades

Jaqueta  tallavents 

3
Pantalons folrats

Passamuntanyes

Segona jaqueta tallavents 
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Camisa de franel·la 

 Armilla 
de llana 

verge 

2
Samarreta tèrmica 

Mitjons de 

llana

1

Em faltava una 
gorra com les 
dels hússars, 
però vaig pensar 
que ja la compra-
ria a Rússia!!!Descansos 

Gorra de llana 
Bufanda 

Segon 

parell de 

guants 

Tercera 
jaqueta 
talla-
vents 

5

Guants

Segon 
parell  
de  
pantalons 

Texans
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