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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.

L’AMOR ÉS COM
EL FORMATGE
En un creuer pels Mars del Sud,
conec per sorpresa una
encantadora ratolineta que
s’enamora de mi i vol casar-se a
qualsevol preu! Intento esquivar-la
i acabo naufragant en una illa
deserta. Per mil formatges de
bola, quina aventura!

L’amor és com el formatge

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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M’estiMo els Meus
bigotis, jo!
Aquell matí estava treballant tranquil·lament
a la meva oficina...
Sí, la meva oficina. Sabeu on és, oi?

Queeee? No ho sabeu? De debo ???
Au, va, ara us ho explicaré.
La meva oficina es troba al carrer dels Canelons 13, a Ratalona, la Ciutat dels Ratolins!
Jo sóc el director de
L’Eco del Rosegador,
el diari amb més difusió de l’Illa dels
Ratolins.
Ara ja heu entès
qui sóc, oi?
7
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CARTA TOPOGRÀFICA
de Ratalona, capital
de l’Illa dels Ratolins

La meva oficina es troba al carrer dels Canelons 13...
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M’estiMo els Meus

bigotis, jo!

Jo sóc Stilton, Geronimo

Stilton!

Doncs això, el que us deia, estava treballant
tranquil·lament quan la porta es va obrir de
bat a bat...
I va entrar la meva germana Tea, l’enviada
especial de L’Eco del Rosegador.
—Geronimo! —va xisclar—. Ja ho saps que
estàs molt pàl·lid?
Jo vaig balbucejar:
—És clar que estic pàl·lid! És

Ella se’m va apropar i, tot mirant-me fixament, va murmurar:
—El que vull dir és que estàs pàl·lid, pal·lidíssim, però d’un pàl·lid de malalt, això mateix!
Jo vaig esbufegar i vaig assenyalar amb la

pota un munt de paperassa apilada
damunt del meu escriptori.
—Et faria res deixar-me treballar, Tea? Estic
9
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M’estiMo els Meus

bigotis, jo!

molt atrafegat! Que no veus
la quantitat de manuscrits que
he de llegir?
La meva germana se’m va
apropar encara més, sempre
mirant-me fixament, i després
va murmurar amb posat tràgic:
—Uhmm, estic molt preocupada per tu! No m’estranya
que no tinguis
, amb
aquesta pinta que fas...
Jo vaig rebatre:
—T’agraeixo l’interès, però estic molt bé així, mai no he estat millor! I a més, no tinc cap
necessitat de tenir una nòvia!
De sobte ella em va arrencar
un pèl dels bigotis.
—A
i i i i ! —vaig cridar—.
Però què fas? M’estimo els meus bigotis, jo!

nòvia

—Ara el portaré immediatament al laborato10
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M’estiMo els Meus

bigotis, jo!

ri del professor Recons Tituent, per fer-lo
examinar. De totes maneres, em sembla que
el que necessites són unes vacances, potser
un creuer pels

L SUd
E
D
S
MAR
.
I va marxar.
Vaig veure que de la seva bosseta sobreeixien
un munt d’anuncis i fullets a tot color d’un
creuer en vaixell.
Uhmm,
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