
Què volia aquell rat, no sé si gaire 

honrat, que es va presentar al meu 

despatx per dir-me que no podia 

dir-me «Stilton»? I per què he de 

marxar a la Gran Bretanya, on 

s’elabora un famós formatge que 

justament es diu Stilton? I què hi 

tinc a veure jo amb un misteriós 

rosegador que ha robat totes les 

peces de formatge... «Stilton»?

EL MISTERIÓS LLADRE 
DE FORMATGES

www.geronimostilton.com
www.clubgeronimostilton.es
www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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 título: El misterio de la perla gigante

 encuadernación: Rústica con solapas

 medidas tripa: 130 x 195 mm

 medidas frontal cubierta: 132 x 195 mm

 medidas contra cubierta: 132 x 195 mm

 medidas solapas: 80 mm

 ancho lomo definitivo: 9 mm

 OBSERVACIONES:

 Fecha:

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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ESTIC ORGULLÓS
DE DIR-ME «STILTON»!

Estimats amics rosegadors, em presento.

Em dic Stilton, Geronimo Stilton.

Estic orgullós de dir-me així.

Sabeu quin és l’origen del nom

«Stilton»?

Jo tot just ho he descobert.

I en aquest llibre us ho explicaré.

Així doncs, tot va començar

així, ben bé així...

7

Geronimo Stilton

Geronimo Stilton
DIRECTOR DE L’ECO DEL ROSEGADOR, 

EL MÉS FAMÓS DIARI DE

L’ILLA DELS RATOLINS.
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PERÒ VOSTÈ ESTÀ
SEGUR QUE ES DIU

«STILTON»?

Era una tarda glac
’
ada d’un divendres de

desembre. Estava treballant tranquil·lament

en un nou llibre (una enciclopèdia il·lustrada

de formatges) quan va sonar el timbre de la

porta.

Tots els meus col·laboradors de L’Eco del Ro-

segador ja havien marxat, per això vaig haver

d’anar a obrir jo mateix.

Em vaig trobar davant d’un rosegador de

posat distingit, que portava un elegant vestit

de color gris. Sota la pota dreta, hi duia una

carpeta Plena a vessar de documents.
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Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing!
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Vaig dir:

—Bon dia, em dic

Stilton, Geronimo
Stilton. Què desitja?

Ell, en un to amable però

ferm, em va rebatre:

—STILTON? Ha dit «STIL-

TON»? Està segur que

es diu «STILTON»? Exac-

tament «STILTON»? Pre-

cisament «STILTON»? És

a dir, qui li ha dit a vos-

tè que es diu «STIL-

TON», Geronimo «STILTON»? «S-T-I-L-T-O-N»?

Bocabadat, li vaig respondre:

—Per mil formatges de bola, i tant que n’es-

tic segur, que em dic «STILTON»! Tota la vida

que m’he dit així, aquest és el nom de la

meva família.
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Amb un somriure irÒnic ell em va rebatre:

—No n’estigui tan segur...

Després em va entregar un full:

—Llegeixi això i entendrà per què vostè no
es pot i no ha de dir-se «STILTON».

Es va acomiadar i va marxar:

—Passi-ho bé, senyor Geronimo. Li desitjo

que trobi un altre nom ben aviat. Però aquest

cop, abans d’escollir-lo, informi-se’n bé!

preocupat, vaig tancar la porta.

Em vaig netejar les ulleres per veure-hi mi-

llor i vaig examinar el full. Estava escrit en

anglès!

Provenia del bufet d’un famós advocat!

Vaig agafar tot seguit el diccionari i vaig tra-

duir aquell full.
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PERÒ VOSTÈ ESTÀ SEGUR QUE ES DIU ...

Vet aquí el que hi deia ...
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Benvolgut senyor Geronimo (Geronimo i prou!),

L’advertim que vostè no pot anomenar-se 

mai més «Geronimo Stilton».

«Stilton» és una marca registrada i es refereix 

a un formatge anglès.

El formatge «Stilton» no és un formatge qualsevol 

sinó el més famós: «Stilton» és el Rei dels Formatges

Anglesos!

El convidem a partir d’ara a no anomenar-se mai 

més «Stilton»...

Ni vostè ni la seva família!

Ratadores salutacions,

L’Associació de Productors 

de Formatge Stilton

(Només nosaltres tenim dret d’anomenar-nos així, faci el favor de re-

cordar-ho!)
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