
Quan falten pocs dies per al Concurs 
de Serenates de Malson, al castell 

dels Tenebrax passen coses 
estranyes: fins i tot desapareix 

el preciós violí del comte Ratvert 
Von Ratajan! Per mil formatgets 

de bola!, no puc pas negar-me 
a ajudar la família Tenebrax.

El mistEri dEl 
violí dEsaparEgut 
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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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Stilton! 
Stiltoon! 

Stiltooon!
Era un dia ventos de tardor a Ratalona i el 

vent bufava amb ímpetu, alçant remo

lins de fulles seques...

Aquell matí vaig anar a la redacció molt 

d’hora. Volia avançar la feina per poder arribar 

a l’auditori a temps per al con

cert de l’any: una vetllada 

amb l’Orquestra Nacional 
de l’Illa dels Ratolins!

Però m’heu de perdonar, me’n 

descuidava, encara no m’he 

presentat: el meu nom és Stil

ton, Geronimo Stilton, i 

sóc el director de L’Eco del 

Gran ConCert  d ,InauGuraCIó orquestra naCIonal de l
,Illa dels ratolIns 

 7

de  Ratovic Ratovski 
Dirigeix el mestre  Ratvert Von Ratajan

ConCert  en sol menor per  a vIolí I orquestra 
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Rosegador, el diari més famós de l’Illa dels 

Ratolins.

Vaig obrir la porta de la redacció, xiulant feliç, 

però Ratisa, la meva secretària, va xisclar:

—Senyor Stilton, per fi ha arribat! Hem rebut 

mil tres-cents vint-i-sis missatges 

(o eren mil tres-cents vint-i-set? Uf...) dels lec

tors adreçats al correu electrònic «Tu també ho 

pots preguntar a L’Eco del Rosegador»!

—Escarritx! —vaig balbucejar—. 

No aconseguiré res

pondre’ls tots... No 

podria d i s  t r i 
buirlos entre els 

reda ctors?

—És el que he fet, 

senyor Stilton —va 

respondre Ratisa—. 

Aquests són els mis

satges per a vos

Escarritx!Per f  ha 
arribat! 

Stilton! Stiltoon! Stiltooon!

 8
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tè, només per a vostè, única
ment per a vos tè, en pelatge i bi    

gotis! Els altres ja els he repartit!

Amoïnat, em vaig dirigir al meu despatx, però 

em va sortir al pas el meu cosí Martin Gala, 

endrapant un formatge provolone, i em va dir:

—Geronimet, vull parlar amb tuuu!

Mmm, d’ençà que li havia confiat la secció de 

cuina Ratolins a 
taula, en feia de se

ques i de verdes... Vés a 

saber què havia passat 

aquesta vegada.

Martin Gala va bramar:

—Atura’t, Geronimet! 

Abans d’entrar al des

patx, et volia dir que... que... que... ehem... 

aquella fàbrica de formatges, La Més Cremosa, 

ens ha enviat un munt  de mostres de 

formatges... Però moltes, eh? moltís-

 9

Stilton! Stiltoon! Stiltooon!

Ratolins a taula
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simes... vull dir, en definitiva, un camió sen

cer i...

Jo continuava cap al meu despatx:

—Ah, sí, és veri...

Però no vaig ni poder acabar la frase, perquè 

vaig ensopegar amb

Arg!

Stilton! Stiltoon! Stiltooon!

un provolone!Esca
rritx!

Auxiliii!
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Tenia tot el meu despatx... ple a vessar de 

formatgets provolone!

Llavors vaig moure les potes per mantenirme 

en equilibri...

1 Mentre els provolones rodolaven, rodola-
ven i rodolaven...

2 Vaig relliscar i... Pam!
3 Vaig anar a petar a terra!

Després vaig cridar:

Arg!

Ai, ai, ai!

1 

Stilton! Stiltoon! Stiltooon!

2 
3 
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Martin Gala va riure:

—Geronimet, gamarús, t’ha sortit un bon nya-

nyo! Però no et queixis: he intentat aturar-te...

—Però què hi fan tots aquests formatges al ter

ra del meu despatx? —vaig cridar.

Ell es va llepar els                              :

—Geronimet, els he amagat al teu despatx 

per evitar que algú altre se’ls cruspís d’ama

gat. Que són bons, els provolones, 

—Martin Gala, no te’ls pots menjar tots tu, els 

has de compartir amb els altres col·laboradors 

de L’Eco del Rosegador! —vaig sospirar.

Martin Gala va esbufegar:

—Uf, no s’hi val, cosinet!

Vaig seure a l’escriptori per anotar a l’ordinador 

la llista de coses que havia de fer.

Em vaig escurar el coll:

—Programa del dia:

bigotis bigotis
bigotis bigotis

m,ny a !mny a

Stilton! Stiltoon! Stiltooon!

 12
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Respondre les preguntes dels lectors.

Distribuir els formatges provolone entre els 

col.laboradors...
Però l’ordinador ho va entendre tot al revés i va 

començar a enviar una ràfega de missatges: 

Col·laboradors provolone! Responeu vosaltres 

a les preguntes dels lectors!

Vaig cridar:

—Escarritx, quin ridi
,
cul!

Stilton! Stiltoon! Stiltooon!

Quin rid
ícul!

1
2
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Estava pitjant desesperadament els botons per 

intentar aturar l’ordinador, quan algú va trucar 

a la porta... TOC, TOC, TOC!
—Qui hi ha? —vaig cridar exasperat—. Ara no 

tinc temps!

Però, un moment... algú estava picant a la 

finestra?! Qui podia ser?

Em vaig girar, però a la finestra no es veia ningú...

Vaig obrirla de bat a bat, i una ràfega d’aire 

glaçat com l’alè d’un espectre em va envestir de 

ple mentre les cortines em van embolcallar 

com si fossin el llençol d’un fantasma... Auxiliii!

 
Quan vaig aconseguir alliberarme em vaig tro

bar davant... Nosferatu, el ratpenat de 

companyia de la família Tenebrax!

Que estrany!

 Qui???Qui? Qui??

F

i u u u!

Stilton! Stiltoon! Stiltooon!

 14
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F
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