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QUI ÉS GERONIMO STILTON?

74

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.

HI HA UN PIRATA
A INTERNET
Algú ha robat la meva identitat a
internet i fa veure que és Geronimo
Stilton... Deu ser per això que rebo
un munt d’objectes comprats en línia
amb la meva targeta de crèdit?
Escarrritx! Aquí el que necessitem
és Doc, la meva amiga experta
en ordinadors!

Hi ha un pirata a internet

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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Estava contEnt,
contEnt dE dEbò!
Estimats amics ro
segadors, aquell matí
em vaig despertar
ben d’hora, FRESC
com una rosa.

CONTENT,
CONTENT de
debò, CONTENTÍSSIM!
Estava

Aa

a ah

!

I per què, us deveu
preguntar?
Per cap raó en parti
cular: SIMPLEMENT,
estava content!
7
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Estava contEnt, contEnt dE dEbò!

Content per un munt de petits motius: m’ha
via despertat un tebi raig de sol al morro...
Els ocellets piulaven ...

A l’aire surava una oloreta de pa acabat de
sortir del forn i de BATUT calent de parmesà...
Efectivament, era un d’aquells dies en què
m’hauria agradat dir a tothom: La

vida és
bella i el món és meravellós!

Estava de tan bon humor que fins i tot vaig
decidir que faria una mica de GIMNASTICA
(ehem... això no passa gaire sovint!).

H

Després em vaig rentar les dents, som

op

! H op !
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Estava contEnt, contEnt dE dEbò!

rient a la meva imatge en el mirall, em vaig

dutxar xiulant una de les meves tonades
preferides i em vaig vestir per anar al despatx.
Que quina feina faig, voleu saber?

Doncs és la feina més BONICA del món!
Dirigeixo L’Eco del Rosegador, el diari més
famós de l’Illa dels Ratolins.
A hores d’ara ja ho heu endevinat, oi? El meu
nom és Stilton, Geronimo Stilton!

Vaig anar cap al despatx tot xiulant i saludant
amb un

SOMRIURE a tothom que em tro

bava pel camí.
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Estava contEnt, contEnt dE dEbò!

La primera que em vaig trobar, com sempre, va
ser la senyoreta Montserratina, la mestra de Ben
jamí, que anava tota decidida cap a l’escola.
— Bon

dia, senyoreta Montserratina!

—vaig exclamar amb una lleugera inclinació
de cap.
Però ella es va girar cap a l’altre costat.

No

en vaig fer cas, vaig pensar que potser
no m’havia sentit.
Després vaig trobarme Lúcida Baietes, la se
Gr r r !
,
dia t a
!
n
o
e
B yor ratina
r
n
s e nt s e
Mo
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Estava contEnt, contEnt dE dEbò!

nyora que em fa la

neteja a casa. Fa un

munt d’anys que la conec, sempre somriu i és
molt amable, i té molt bona disposició.
—Bon

dia, senyora Baietes! —vaig dir

li, saludantla amb un somriure.
Però ella em va respondre, malhumorada:
—Grrrr!

E n aquell moment no en vaig fer cas,
vaig pensar que devia estar de mala lluna.
Després em vaig creuar amb el meu sastre,

B on

dia !
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Estava contEnt, contEnt dE dEbò!

Elegant Raffiné, i el vaig saludar cordialment,
però ell tampoc no em va respondre... Que es
trany, potser ell també estava de mal humor?
Després vaig saludar la senyora Celles, una
bona veïna de casa. Fa temps que la conec i
sovint li porto el pa i la llet fresca, i cada dia li
envio a casa un exemplar de L’Eco del Rosegador, fotocopiat i ENGRANDIT perquè és
molt velleta i la lletra petita li costa de llegir.
Però ella, en to de retret, em va dir:
—Senyor Stilton, de vostè sí que no m’ho hau
ria esperat!

En aquell moment no en vaig fer
cas, vaig pensar que potser m’havia oblidat
de felicitarla pel seu aniversari o el seu sant...
—Ehem... perdoni’m, PER

MOLTS

ANYS amb retard!
Aleshores es va girar, despitada, i va marxar.
Vaig començar a pensar que a Ratalona s’ha
via produït una estranya

e p id è mia
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Estava contEnt, contEnt dE dEbò!

de mal humor, o potser a tothom li feia mal
l’ull de poll o patien de mal de queixal...
En definitiva, hi devia haver una raó per a
aquell

comportament de tots els

rosegadors! Ningú em saludava... Tots es gi

raven cap a l’altre costat, feien veure que
no m’havien vist o em responien

MALAMENT...

El fet és que aquella epidèmia devia ser con
tagiosa, perquè al cap de pocs minuts el meu
humor també havia canviat i en comptes de
ser AIXÍ ... era AIXÀ ...!

abans de sortir
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Estava contEnt, contEnt dE dEbò!

Fins que no vaig arribar al quiosc de Magraden
només Lesrevistes, el meu quiosquer de con
fiança, no em vaig adonar que hi havia alguna
cosa que no

rutllava. Tots els diaris (menys

L’Eco del Rosegador) parlaven malament de
mi.

Què estava passant?

Vermell com un pebrot per la vergonya, vaig
comprar un exemplar de tots els diaris i revis
tes i, amagat darrere d’aquella pila de prem

Ar
g

sa, em vaig dirigir cap a L’Eco del Rosegador.
!
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