
Per mil formatgets de bola, 
quantes aventures em van passar 

abans de marxar de vacances! Vaig 
salvar la tia Làmpia d’un incendi, 

el rei de les patates fregides volia 
arrencar-me els bigotis... 

i uns musclos fregits em van 
provocar una indigestió!

En aquest llibre hi trobaràs 
els jocs més divertits per 

a les teves vacances!
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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 Filosofi a

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 MEU NOM
ÉS STILTON,

GERONIMO STILTON... 

Aquell matí em vaig despertar tot suat. A l’a-

gost sempre hi fa molta

calor a Ratalona, la

meva ciutat.

Però no s’havia mai 

vist una cosa tan 

e n g a n xo s a
com aquell estiu.

Escarritx, em
moria de ga-
nes que arribes-
sin les vacances...
Em vaig dutxar amb aigua

glaçada per refrescar-me el
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pelatge. Sota l’aigua cantussejava una de les

meves cançons preferides...

Continuava cantant (als matins sempre estic

de bon humor) i vaig pensar:

—Em prepararé un esmorzar que n’hi haurà

per llepar-se els bigotis!

Vaig anar xino-xano fins a la cuina, vaig obrir

la MEGASUP ERNEV ERA i vaig inspeccio-

nar els prestatges ben proveïts de formatge.

No m’acabava de decidir entre rosegar una

torradeta amb gorgonzola, sucar una mica de

parmesano al te o untar de melmelada un

bon tall de mató de Montserrat... A l’últim

vaig empassar-me un megabatut de formatge

blau. Em vaig acariciar la panxa... Escarritx!

Extraescarritx!

8

EL MEU NOM ÉS STILTON, GERONIMO...
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Vaig empassar-me un megabatut de formatge blau.
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Vaig sortir de casa per anar a l’oficina. L’as-

falt estava roent. Tenia por de desmaiar-me

per culpa d’aquella c a l o r a d a !

Escarritx, em moria de ganes que
arribessin les vacances...
Vaig decidir agafar el metro.

N’hi havia un que estava a punt d’arrencar,

però vaig aconseguir saltar a dins quan les

portes s’estaven tancant, i una mica més hi

deixo la cua! Ufff! Amb un sospir d’alleuja-

EL MEU NOM ÉS STILTON, GERONIMO...
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ment em vaig escarxofar al seient. Aleshores

em vaig adonar que al meu costat hi havia as-

seguda... a veure si endevineu qui? P inky
P ick , la meva joveníssima ajudanta edito-

rial!

Ah, ehem, perdoneu-me, ara me n’adono que

ni tan sols m’havia presentat: el meu nom és

Stilton, Geronimo Stilton! Sóc el direc-

tor del diari més famós de l’Illa dels Ratolins,

L’Eco del Rosegador!

EL MEU NOM ÉS STILTON, GERONIMO...
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CONEC UNA
CANÇONETA...

Així que em va veure, Pinky es va posar a riu-

re i va començar a cantussejar amb desver-

gonyiment una cançoneta:

Jo la vaig fulminar amb la mirada per tal que

parés, però ella va continuar cantant fins a

esgargamellar-se:

12

—Conec una cançoneta

que posa els nervis de punta...
Conec una cançoneta

que posa els nervis de punta...
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Els passatgers van començar a posar-se ben

nerviosos.

—Prou, Prou!

—Això no es pot aguantar!

—Feu-la callar!

Una senyora que duia

el cistell de la plaça

em va mirar amb cara

amenaçadora.

—Per què no fa ca-

llar la seva filla?

Que no sap educar-la

o què?

13

—Conec una cançoneta

que posa els nervis de punta...

Conec una cançoneta

que posa els nervis de punta...

Conec una cançoneta

que posa els nervis de punta...

.
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Jo vaig provar d’explicar-me:

—Veurà, senyora, és que en

realitat no és la meva filla...

Pinky va riure amb murrie-

ria per sota els bigotis i va

C R I D A R , la molt pèr-

fida:

—Papa! Papet adorat!

La senyora va bramar:

—Que no ho veu? Ja ho deia jo

que era la seva filla!

Pinky em va fer befa, va respirar fondo i va

tornar a atacar:

CONEC UNA CANÇONETA...

—Conec una cançoneta

que posa els nervis de punta...

Conec una cançoneta

que posa els nervis de punta...

C
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CONEC UNA CANÇONETA...

.

Conec una cançoneta

que posa els nervis de punta...

Conec una cançoneta

que posa els nervis de punta...

Conec una cançoneta

que posa els nervis de punta...

Conec una cançoneta

que posa els nervis de punta...

Conec una cançoneta

que posa els nervis de punta...

Conec una cançoneta

que posa els nervis de punta...
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Al cap de cinc minuts no hi havia ni un pas-

satger que no protestés:

—Prooou!
—Quines penques!

—Això no hi ha qui ho aguanti!

— T i n c  e l s  ne r v i s  d e st ro s sats !

—Ufff!
— F E U - L A  C A L L A R !
—Jo ja no puc més!
—Escarritx!

—PerÒ que no li fa vergonya

tenir una filla tan maledu-

cada?

Per sort va arribar el moment de baixar. Vaig

agafar Pinky per una pota i, silenciós com un

ratolí, em vaig esmunyir fora del metro, ver-

mell com un tomàquet.

Aquell matí no va començar gens bé.

Escarritx, em moria de ganes que
arribessin les vacances...

16

CONEC UNA CANÇONETA...
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E’ S I N S U P O R T A B L E !
So

co
rs

!

FEU-l
a

callar!!!

Vaig agafar Pinky per una pota...
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