
Teniu por de la foscor? 
De les aranyes? I dels gats? 

Patiu vertigen? Jo sí... 
més ben dit, ara ja no! 

M’he curat gràcies a 
un increïble i extravagant 

curset a la Selva Negra...
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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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DOCTOR RATENSTEIN,
ÉS GREU?

A j a g u t  a l  d i v a n del psicoanalista, te-

nia la vista clavada al sostre amb els ulls mig

en blanc.

—Doctor Ratenstein, és un cas greu?

Ell va grinyolar amb el seu accent estrany:

—Diki’m, kom va komençar, tot això? Kuan?

—Al principi només tenia por d’anar al den-

tista... després vaig començar a tenir por

d’entrar a l ’ a s c e n s o r ... després por

als avions... després em va

agafar por de les aranyes...

després por de les serps... després

por dels espais tan-

cats i de les multituds! Després por
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dels lladres... després por de la

foscor... i ara també tinc por de les

malalties... per cert, doctor Ratenstein,

també tinc por dels gats!

Ell, impacient, va fer un gest amb la pota.

—Vostè és un ratolí, pert això és normal que

vostè té por dels gats!

—Doctor Ratenstein, digui’m: és un cas greu?

—vaig xisclar desesperat.

Ell va sacsejar el cap amb solemnitat:

—Eskolti’m, pot ser grreu... pot no ser

grrreu... això depèn només de vostè!

Jo vaig insistir preocupat:

—És llarga la cura?

Ell va murmurar:

—Eskolti’m, pot serrr llarga... pot no serrr

llarga... això depèn només de vostè!

Jo vaig continuar, cada cop més confús:

—Ehem, perdoni’m que l’hi pregunti, però

serà costosa?
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DOCTOR RATENSTEIN, ÉS GREU?

... E’S un cas greu?

Ell va riure burleta:

—Eskolti’m, pot ser kostosa... pot no ser

kostosa... això depèn només de vostè!

Després va concloure amb severitat:

—Rekordi: depèn només de vostè! Vostè ha

de kol·laborar! Ha d’afrrontar les seves
fòbies, és a dir, les seves pors! Si no, no es

kurarà mai! Ens veurem dimecrres que ve.

Seran cinc-cents bitlletots, si us plau.
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Vaig sortir de la consulta del doctor Ratens-

tein sentint-me més alleugerit... però només

perquè la meva cartera s’havia alleugerit

mooolt!

Pobre de mi, el doctor Ratenstein era el P S I-
COANAL I STA més famós de tot Ratalona:

si deia que per guarir-me tot depenia de mi,

segur que era veritat... però això no em con-

solava gens ni mica!
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Vaig sortir de la consulta del doctor
Ratenstein amb la cartera molt més lleugera

...
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PORPOR

ON T’HAVIES
FICAT?

L’endemà al matí no vaig sortir de casa.

L’endemà passat tampoc.

El matí del tercer dia ho vaig reconèixer: po-

bre de mi, estava pitjor, ara fins i tot tenia 

de sortir de casa!

El matí del quart dia va s o n a r el telèfon.

Vaig mormolar:

—Sí? Aquí Stilton, Geronimo
Stilton.

Era la meva germana

Tea, l’enviada especial

del meu diari.

Ah, no us ho he dit en-

cara?

.
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Jo sóc un ratolí editor, dirigeixo L’Eco del Ro-

segador, el diari més famós de l’Illa dels Ra-

tolins!

—Geronimo, on t’havies ficat? Fa tres dies

que no et veig a l’oficina! —va esgüellar Tea.

—Has oblidat que has de firmar tres contrac-

tes, donar la teva conformitat a tres cobertes,

concedir cinc entrevistes a la tele i fer sis con-

ferències al Cercle de la Premsa?

Des de quan et permets fer aquestes vacan-

cetes fora de tempora-

da?

Vaig intentar d’expli-

car-l’hi:

—Ehem, d’això, és

que no em trobava

gaire bé; demà,

demà vindré se-

guríssim...
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TOT EN TRENTA
SEGONS!

L’endemà em vaig armar de coratge i em vaig

esforçar per sortir de casa.

Vaig baixar per les escales (d’agafar l’ascen-

sor ni parlar-ne, Brrr!), després, amb cau-

tela, vaig entreobrir la porta de l’entrada i

vaig treure el morro a fora. El soroll del tràn-

sit em va provocar esgarrifances. Vaig respi-

rar fondo i vaig arreplegar tant coratge com

vaig poder. Vaig posar una pota a la voravia.

No va passar res. Asserenat, vaig pensar:

Vés a saber per què tenia tanta por de sortir

de casa! Bah!

Vaig anar a comprar el diari al quiosc.

13

—Ho he aconseguit! Que content que estic!
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1 No vaig tenir ni temps de llegir les notícies!

2 D’una finestra del cinquè pis em va caure

un test de geranis al cap!

3 Vaig anar a petar contra un fanal!

4 Vaig ensopegar amb

una tapa de claveguera!

5 Vaig caure de morros

contra l’asfalt com un ba-

bau!

6 Quan m’anava a aixe-

car un taxi em va passar

per damunt la cua!

TOT EN TRENTA SEGONS
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7 En aquell moment un colom va deixar

caure alguna cosa damunt del meu nas!

Tot això en trenta segons o encara menys.

—vaig bramar desesperat.

Vaig tornar corrents a casa.

—Vet aquí com jo tenia raó, sortir de casa és

mooolt perillo’ s! D’aquí no surto

més! —vaig concloure tancant la porta de

casa amb tretze voltes de clau al pany.

TOT EN TRENTA SEGONS

—A u x i l i i i i i!
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