
UN LLIBRE PER LLEGIR I EXPLORAR 
MOVENT-SE ENTRE LES PÀGINES!

AJUDA GERONIMO
A ESCAPAR-SE 
FENT SERVIR LA INTUÏCIÓ
I UNA MICA DE LÒGICA.

ATRAPAT... DINS DE CASA MEVA!
Com és possible?! Escarriiitx! En absència meva, 
el professor Volt va instal·lar un sistema 
de seguretat especial i ara estic bloquejat 
dins de casa meva. Vols ajudar-me a sortir? 
Disposem d’un mapa i de moltes pistes 
per seguir... Serà una aventura que et farà 
tremolar els bigotis!
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Per mil formatgets de bola, aquesta vegada he acabat fi-
cat en un bon embolic i per sortir-ne... necessito ajuda!
Però disculpeu-me, encara no m’he presentat: el meu 
nom és Stilton, Geronimo Stilton, i soc el director de 
L’Eco del Rosegador, el diari més famós de l’Illa 
dels Ratolins! Ahir a la nit tornava a casa després 
d’un dia extraràtic a la Fira del Llibre de Ratalona; esta-
va molt cansat i de seguida me’n vaig anar al llit. Em vaig 
adormir en un tres i no res, però aquest matí... 
Sorpresa! 
La finestra de la meva habitació està bloquejada per una 
reixa de metall i totes les sortides de la casa també sem-
blen barrades. Escarritx, què deu haver passat?

Auxili,  
estic atrapat!

Auxiliiii!!!
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 4

És clar, ara ho entenc! Mentre era a la , el meu cosí 
Martin Gala deu haver programat l’SSS, el Súper Siste-
ma de Seguretat creat pel professor Volt, el meu amic 
inventor. Ell diu que gràcies a aquesta nova alarma, 
casa meva serà més segura... I potser ho és massa i tot, 
perquè ja no en puc sortir!
El sistema d’alarma es deu haver activat mentre dormia, i 
ha bloquejat portes i finestres. Però d’aquí a una hora he 
d’anar a una reunió  importantíssima a la redacció de 
L’Eco del Rosegador. Si arribo tard, ni que sigui un mi-
nut... el meu avi, Berenguer de Drap, em farà mandon-
guilles! Glubs!
Vols ajudar-me a sortir d’aquest embolic?
Llegeix les instruccions i segueix-me en aquesta aventura!

COM FUNCIONA AQUEST LLIBRE?
OBJECTIU de la missió:
explorar la casa de Geronimo i trobar la manera de sortir-ne.

NIVELLS de joc:
NIVELL 1: exploració del primer pis.

NIVELL 2: exploració de tota la casa.

Cada nivell se subdivideix en quatre SECCIONS:

AVENTURA ACCIONS INVENTARI AGENDA
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COME SI LEGGECOM ES LLEGEIX
Per ajudar Geronimo a sortir, t’hauràs de desplaçar d’una 

habitació a l’altra de casa seva. Això vol dir que no llegiràs 

seguides les pàgines del llibre, del principi al final, sinó que 

passaràs d’una secció a l’altra, és a dir, aniràs endavant i en-

darrere i et guiaràs per les pistes que trobaràs a cada pàgina.

Per a cada nivell començaràs 
per la secció AVENTURA. 
Llegeix el text de la primera habitació:  
al final trobaràs el requadre I ARA QUÈ?!  
amb les instruccions per continuar. Podràs:
- Arribar a una altra habitació, que comuni-
carà amb la que et trobes o que estarà indi-
cada en el requadre on hauràs de triar (per 
orientar-te fes servir el PLÀNOL)
- Utilitzar els objectes que et trobis al llarg del 
recorregut, consultant la secció ACCIONS
- Fer una trucada als amics 
per demanar ajuda, fent servir 
l’AGENDA.

Pots trobar el 
PLÀNOL de cada 
nivell a l’inici 
de la secció 
AVENTURA  
(pàg. 6 i 40) i en 
les solapes de la 
coberta del llibre.

A la secció AGENDA de 
cada nivell (pàg. 32 i 92) 
podràs escollir a qui trucar 
per telèfon i rebre els seus 
consells.

En la secció ACCIONS de 
cada nivell (pàg. 16 i 72) hi 
ha la taula que t’ajudarà a 
combinar els objectes (també 
la trobaràs a les solapes de 
la coberta). Pots consultar la 
llista dels objectes en la secció 
INVENTARI de cada nivell 
(pàg. 30 i 90).

I  ARA  Q U È ? !
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Bufa, la finestra de la meva habitació està bloquejada per 
una reixa metàl·lica impossible d’obrir!
I des del passadís arriba un brunzit tot 
estrany...
—Bzzzzz!
Brrrr, quin cangueli! Vaig a veure què 
passa. Miro de fer un pas, però aleshores:
—Bzzzzz! Atenció! Sistema de segure-
tat activat! Bzzzzz!
Escarritx! Quin cangueli felí! I de qui és 
aquesta veueta metàl·lica?!
Miro de preguntar:
—Qui ets?
La veu respon:
—Bzzzzz! Quines preguntes! Soc la intel·ligència artifi-
cial programada pel professor Volt!
És clar! Qui parla és ell, l’SSS, el Súper Sistema de Segu-
retat! Potser si miro de demanar-l’hi amb amabilitat, 
l’alarma es desactivarà i em deixarà anar a treballar...
—Estimat SSS —li dic—, em pots deixar sortir d’aquí?
—Bzzzzz! Negatiu! Ets un intrús! Sortir sense la targeta 
magnètica és impossible. Bzzzzz!
—Intrús?! Però quin intrús?! Si això és casa meva!
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Per mil formatgets de bola, no tinc pas 

cap targeta magnètica, jo! Però potser a 

l’habitació hi ha algun objecte útil...

A terra trobo el io-io del meu nebot Benjamí. 

L’ha deixat per allà al mig! Però quan l’anava a re-

collir, amb la pota he trepitjat un tornavís! D’on 

surt, això? Potser se l’ha deixat el professor?

A terra també hi ha el meu coixí: segur que 

deu haver caigut del llit mentre dormia. I a 

la tauleta de nit hi ha un pa-

quet de galetes de formatge. 

Quin desordre!

D’acord, d’aquí poc em trauré el pijama i 

em vestiré.

  t
ornav

ís

 coixí

I ARA QUÈ?!

VOLS TRIAR UNA COMBINACIÓ D’OBJECTES?  
Ves a la taula de les ACCIONS a la pàg. 17
VOLS FER UNA TRUCADA?  
Consulta l’AGENDA a la pàg. 32
VOLS CANVIAR D’HABITACIÓ? 
Per explorar el LAVABO, ves a la pàg. 9
Per explorar el PASSADÍS, ves a la pàg. 10

Pasta de dents

 Io- Io
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Al lavabo tot sembla ben tranquil, però aquí la finestra 
també està bloquejada per una reixa de ferro enorme! 
Escarriiitx!

Intento tocar els barrots, però vet aquí que 
torno a sentir la veu metàl·lica i tots els 
pèls se m’arrissen.
—Bzzzz! És inútil que forcis la reixa! Està 
superultramegareforçada!

D’acord, he de pensar en una 
altra manera de sortir d’aquí, però quina?!
Ah, si el tub de la pasta de dents amb gust 
de gorgonzola i el raspall de dents em po-
guessin servir d’ajuda...
En qualsevol cas, podria aprofitar l’avinentesa per ren-
tar-me les dents. Alto! On és el mirallet que faig servir 
per pentinar-me els bigotis?! Ahir el vaig 
deixar aquí, n’estic segur!
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I ARA QUÈ?!

VOLS TRIAR UNA COMBINACIÓ
D’OBJECTES?
Ves a la taula de les ACCIONS a la pàg. 17

VOLS CANVIAR D’HABITACIÓ?
Per explorar l’HABITACIÓ DE GERONIMO, ves a la pàg. 7
Per explorar el PASSADÍS, ves a la pàg. 10
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