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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.

EL TRESOR DE RAPA NUI
La meva germana Tea havia marxat
cap a l’Illa de Pasqua, a la recerca
de l’antic tresor de Rapa Nui, i no
havíem tingut més notícies
seves... No hi havia temps per
perdre: havíem d’emprendre el
viatge per arribar a aquella
illa tan misteriosa!

El tresor de Rapa Nui

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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Una aventUra qUe
encara dUc dins
del cor
El que estic a punt d’explicar-vos és una aven-

, perquè
tura que encara duc dins del cor
està ambientada en un dels llocs més misteriosos de la

Terra.

D EL
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Una aventUra qUe encara dUc dins del cor

Tot va començar un matí de primavera,
en el meu despatx...
Però anem a pams, encara no m’he presentat,

Geronimo Stilton,

el meu nom és Stilton,

i sóc el director de L’Eco del Rosegador, el
diari més famós de l’Illa dels Ratolins. Com
us deia, aquell matí de

primavera, esta-

va assegut al meu escriptori. Com sempre ,
estava treballant (bé, jo sempre treballo quan
sóc al despatx, tot i que el meu avi, Berenguer
de Drap, conegut com el Tanc, diu que no
treballo MAI! ).
Just en aquell moment estava discutint sobre
quina fotografia havíem de posar a la primera
plana de L’Eco del Rosegador amb Ratana
Ratt, la nova fotògrafa del diari. Ratana també és la

millor amiga de la meva ger-

mana Tea, que és l’enviada especial de L’Eco
del Rosegador.
Ratana va treure de la seva bossa una foto de
8
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Ratana Ratt!

És la fotògrafa oficial de l'eco del rosegador
i la millor amiga
de tea. plegades volten pel món en busca de
notícies exclusives.
preparades per a tot, no viatgen mai sense la
seva bossa ratt!

La b o s s a R at t

És una superbossa: gràcies a un sis
tema de cremalleres amagades , pot fer -se pet itís sim a o eno
rm e, i tra nsf orm ar- se en
motxilla, en paracaigudes o en par
aigua! Està feta d’un teixit
imp erm eab le, mo lt lleu ger i alh ora
mo lt
res ist ent . Té mil ers de but xaq
ues
i but xaq uet es, cad asc una am b
un
accessori divers (màquina fotogràfic
a,
pinces, tisores, barretes energètiqu
es,
raspallets de dents, etcètera).
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Una aventUra qUe encara dUc dins del cor

la selva amazònica, en la qual es veia un equip
de rates d’aspecte sinistre que estaven
abatent tota mena d’arbres i plantes.
—Fes-me cas a mi, Geronimo, posa a primera
plana l’

Amazònia , és una selva pre-

ciosa per a la humanitat, tots hem de fer alguna cosa per salvar-la . Jo vaig poder fer aquestes fotografies (m’hi vaig jugar
la pell! ); el que tu pots fer és publicar-les!
Selva ama

zònica
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Una aventUra qUe encara dUc dins del cor

Vaig exclamar satisfet:
—Ets estupenda, Ratana! Ja m’imagino el

títol de l’article: «Salvem la selva amazònica de...».
Però no vaig poder ni acabar la frase, perquè
la porta es va obrir de bat a bat i va entrar
el meu cosí Martin Gala, que havia
vingut a treballar
una mica al diari

!
ecs

(ell que té el cul de
plom, tot i que el
meu avi no se n’ha
adonat MAI!).
Es tapava el nas
amb dos dits i amb

po
aguantava
ta
un paraigua en el
l’altra

qual hi havia en11
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Què

és?

u
orre
c
a
Hi h tu!
a
per
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Una aventUra qUe encara dUc dins del cor

ganxat un cordill amb una carta, envoltada
d’un núvol de mosquetes.
Martin Gala va bramar:
per a tu, Geroni-

—Hi ha

met! És per a tu, no s’hi valen excuses!
Després va tallar el cordill amb unes tisores i la
carta va caure voleiant damunt de l’escriptori.
Martin Gala va cridar:
—La carta fa una catipén que tomba, Geronimot! D’on ha sortit, d’una granja d’escarabats

que no es renten ni el dia de Cap

d’Any?

Després va marxar, ventant-se amb un diari:
—Geronimet, una pudor com aquesta no
l’havia sentida d’ençà que va ex

plotar

el clavegueram de casa. I pobre de tu si no

tanques la porta, Geronimot: tota la redacció
s’ha queixat ja d’aquesta terrible
Vaig cridar:
—D’entrada, em dic

pudor!

G-e-r-o-n-i-m-o,
13
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Una aventUra qUe encara dUc dins del cor

res de diminutius o augmentatius estúpids
com Geronimet o Geronimot! I després, quina
culpa en tinc jo, si rebo correu que fa pudor?!?

De l’altra banda de la porta algú va
protestar:
—Ja n’hi ha prou, feu el favor de tancar la
porta, que aquí no es pot treballar!

1 Ratana va tancar la porta amb un

bot

i amb un altre bot va obrir la finestra. 2 Va

Després amb un altre
bot va obrir la finestra
!
Pam

2

Ja
fet!
està

Ratana va tancar la
porta amb un bot

1
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Una aventUra qUe encara dUc dins del cor

entrar una ventada que va fer l’aire de
l’habitació respirable. Després va treure de la

seva bossa Ratt unes pinces amb les quals
va subjectar el sobre envoltat de mosquetes.

3 Finalment va treure de la bossa una lupa
i va examinar el sobre 4 .
—Que estrany, prové de l’illa de Pasqua. Qui et
podria escriure des d’allà, Geronimo?
el cap, sorprès:

Vaig

na c

Qui

...i el va examinar
amb atenció!

!

én
atip

4

lt

o
y, m
n
a
r
est ny!
a
estr

Va subjectar el sobre
amb les pinces...

3
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Una aventUra qUe encara dUc dins del cor

—Per mil formatges de bola, no ho sé pas!
L’illa de Pasqua és un dels llocs més misterio-

sos del món ... És un indret enmig del
no-res!
Amb les potes tremolant-me d’emoció, vaig
obrir aquell

estrany sobre. Però m’esperava

una nova emoció...

Aquella carta era de...

La meva germana

Tea!!!

Stilton
Geronimo
oSeGador
l’eco del r elonS, 13
lS can
carrer de
alona
13131 rat
ratolinS)
(illa delS

16
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