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(Daresbury, 1832 – Guildford, 1898)

Fill d’un sacerdot protestant, 
era el tercer d’onze fills. Va viure 
sempre a la Gran Bretanya i va 
ser professor de matemàtiques 

a la Universitat d’oxford.
Juntament amb l’ensenyament, va 
conrear la passió per l’escriptura. 
Alícia al país de les meravelles 

va ser el seu èxit literari 
més important. 

GeroNiMo sTiLToN

Nascut a l’illa dels ratolins,
 Geronimo stilton és el director 
de L’Eco del Rosegador, el diari 
més famós de la seva illa natal. 
Ha escrit més de cent trenta 
llibres. Dedica el temps lliure 

a col·leccionar antigues crostes 
de parmesà del segle XViii, però 
sobretot adora escriure llibres, 

en què explica divertides  
històries d’aventures.
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Una tarda assolellada, l’alícia venç l’avorriment 
sortint a empaitar un Conill Blanc que no para de 

consultar el rellotge. així comencen les meravelloses 
aventures de la nena en un món fantàstic poblat 

de personatges estrafolaris i inoblidables!

Un clàssic de la literatura d’aventures lliurement 
adaptat per Geronimo stilton, amb un munt 

d’il·lustracions en color!

de Lewis CarroLL
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El descens 
a la lloriguera 

del Conill

L’Alícia estava cansada d’estar assegu-

da a la vora del  al costat de la 

seva germana. No tenia res interessant a fer, 

aquella tarda!

A més, la seva germana llegia un lli-
bre  sense dibuixos i l’Alícia s’avorria 

d’allò més.

—Podria teixir una garlanda de margarides... 

—es va dir, amb poca convicció. 

Feia molta calor i l’Alícia tenia man-

dra. Ja es disposava a collir les flors quan vet 

aquí que un gran Conill va passar ra-
bent  pel seu costat: era completament  
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El descens a la lloriguera del Conill

blanc i semblava que tingués mol-

tíssima pressa.

   —Òndia! Òndia! Faig tard! —va 

exclamar el Conill tot preocu-

pat, atu rant-se a pocs passos de la 

nena. 

L’Alícia va parpellejar, sorpresa , si bé 

en aquell moment el fet no li va semblar tan 

extraordinari.

Però quan l’animaló va treure un rellotge de 

la butxaca de l’armilla, el va consultar i va 

tornar a córrer encara més de pressa... Ales-

hores sí que l’Alícia va fer un bot: no havia 

vist mai un Conill amb armilla. I amb un re-

llotge, per si no fos prou!

Dominada per la curiositat, la nena va sor-

tir a empaitar-lo: va travessar el prat que vore-

java el  i va córrer tant com va poder per 

no perdre de vista el Conill Blanc.

Quan va arribar al límit del prat, va poder 
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El descens a la lloriguera del Conill

entreveure el Conill, que saltava 

per un gran forat, a l’altra banda d’una bar-

dissa. L’Alícia no s’ho va pensar ni un mo-

ment i 

es va llançar forat avall darrere seu.

plUuuuuuuuuuuuuf,
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Beu-me!

E l forat  devia ser molt profund, 

perquè l’Alícia va tenir tot el temps del 

món per mirar al seu voltant mentre queia 
avall.

El cert és que era un forat molt estrany: de les 

parets  armariets, quadres, pres-

tatges, jocs de cartes, mapamundis... Vaja, que 

hi havia una mica de tot!

—Vés a saber quants quilòmetres he baixat! 

—es va preguntar l’Alícia en veu alta—. 

Probablement m’estic acostant al centre de la 

Terra —va prosseguir, molt satisfeta dels seus 

coneixements científics—. Sí, segur que deu 
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Beu-me!

ser així... I vés a saber a quina latitud i longi-

tud em trobo a hores d’ara!

Cada cop li agradava més fer servir aquella 

mena de paRaULEs. En el cas que algú la sen-

tís, volia demostrar que era una nena culta. 

Però al cap d’un moment, cansada de tantes 

refl exions, es va endormiscar. I a mig pe-

sar fi gues, 

PataPuM!
Finalment, l’Alícia va tocar terra i va rodolar 

per un piló de fulles seques: no s’havia fet ni 

una sola esgarrapada! 
Tan bon punt es va aixecar, la nena va veure 

a la llunyania la petita silue-

ta del Conill, que corria sal-

tant a través d’una galeria 

estreta. 

L’Alícia el va empaitar, però 

quan va arribar al fi nal, el 

Conill Blanc ja no hi era.
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Beu-me!
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Beu-me!

La nena es va trobar en una gran sala, il·lu mi-

nada amb una sèrie de llànties que penjaven 

del sostre i plena de portes, totes tancades. 

Llavors l’Alícia es va posar a caminar amunt 

i avall.

—I ara què? —va SOSPIRAR.

Just aleshores va veure una tauleta de vidre 

de tres potes que li havia passat desapercebu-

da. A sobre la taula hi havia una petita clau 

daurada.

—Potser aquesta clau deu obrir una 

de les portes tancades! —va excla-

mar la nena, esperançada.

Així, va començar a provar la clau a tots 

els panys, però... no hi va haver res a fer! 

No s’obria cap porta. L’Alícia estava comen-

çant a desanimar-se quan va descobrir una 

porteta amagada darrere d’una cortina. Va 

provar la clau al forat del pany i... hi anava 

PERFECTA!
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Beu-me!

L’Alícia es va agenollar davant de la porteta i 

hi va donar un cop d'ull. La porta 

donava a un passadís molt estret, al fons del 

qual s’entreveia un jardi preciós.

—Però quina llàstima! —es va lamentar l’Alí-

cia—. Sóc massa gran per passar-hi! 

El cert és que el forat de la porta era tan petit que 

la nena no hi podia fer entrar ni tan sols el cap. 

—Oh, tant de bo em pogués plegar com un 

telesc0pi! —va sospirar—. Em faria 

petita i hi podria passar!

Mentre ho deia, l’Alícia va tancar la porta 

amb clau i va tornar a la tauleta, amb l’espe-

rança que hi trobaria un llibre amb les ins-

truccions per plegar les persones com un te-

lescopi! En canvi, només hi va trobar una am-

polla minúscula, amb una etiqueta que deia 

«Beu-me».

L’Alícia va deixar la clau a la taula i va obser-

var l’ampolleta, desconfiada.
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Beu-me!

—Mmm... No s’ha de beure mai d’una ampo-

lla desconeguda —es va recordar a si matei-

xa—, sobretot si hi posa «VERI'».

En aquella ampolla, però, la paraula verí no 

hi era escrita, de manera que l’Alícia va deci-

dir beure’n un glop.

—És boníssim! —va comentar—. 

Té gust de pastís de cireres, crema, pi-

nya, gall dindi rostit, pa amb mantega...

Així, glop a glop, es va beure tot el 

contingut de l’ampolla.
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