
El meu amic Topaldo Rock, un 

dels més famosos atletes de 

Ratalona, m’ha destrossat amb 

el seu superentrenament... 

Hem participat en una cursa 

extraràtica on m’ha passat  

de tot, i vull dir de tot...
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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?
Soc 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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T1_10272441 Marató més boja del mon.indd   5 4/2/21   21:38



El nom de Geronimo Stilton i tots els personatges i detalls relacionats amb ell són 
copyright, marca registrada i llicència exclusiva d’Atlantyca S.p.A. Tots els drets 
reservats. Es protegeixen els drets morals de l’autor.

Textos de Geronimo Stilton
Il·lustracions de Valeria Turati
Disseny gràfic de Merenguita Gingermouse, Brigitte Torri Vaccà i Zeppola Zap
Direcció artística de Iacopo Bruno
Coberta de Roberto Ronchi (disseny), Manuel A. Puppo i Mirko Andolfo-
MAD5 (color)
Disseny gràfic de Laura Dal Maso / theWorldofDOT
Il·lustracions de les pàgines inicials i finals de Roberto Ronchi (disseny) i Ennio 
Bufi MAD5 (disseny pàgina 123), Studio Parlapà i Andrea Cavallini (color)
Mapa d’Andrea Da Rold (disseny) i Andrea Cavallini (color)
Idea original d’Elisabetta Dami

Títol original: La maratona più pazza del mondo!
© de la traducció: David Nel·lo, 2011
© 2004 Edizioni Piemme S.p.A., Palazzo Mondadori - Via Mondadori 1,
20090 Segrate - Itàlia
www.geronimostilton.com
© 2011, 2016, Editorial Planeta, S. A.
© 2011, 2021, de l’edició en llengua catalana: Edicions 62, S. A.
Estrella Polar, Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona
www.estrellapolar.cat
info@estrellapolar.cat
www.geronimostilton.cat
International Rights © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi 8, 20123 Milà - Itàlia
foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com

Primera edició: novembre del 2011
Primera edició en aquesta presentació: març del 2021
ISBN: 978-84-18443-80-0
Dipòsit legal: B. 2.465-2021
Imprès a Catalunya

El paper utilitzat per a la impressió d’aquest llibre té la qualificació de paper 
ecològic i procedeix de boscos gestionats de manera sostenible.

Stilton és el nom d’un famós formatge anglès. És una marca registrada 
de l’Associació de Fabricants de Formatge Stilton. Per a més informació, 
www.stiltoncheese.com

Queda rigorosament prohibida sense autorització escrita de l’editor qual-
sevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transfor-
mació d’aquesta obra, que serà sotmesa a les sancions establertes per la 
llei. Podeu adreçar-vos a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, 
www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’a-
questa obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Tots els 
drets reservats.
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Per mil  
formatges de...

Era un matí de dijous del mes de juny. Vaig 

sortir de casa i, com sempre, em vaig dirigir 

cap a la meva oficina, a l’avinguda dels Ma-

carrons 13.

L’autobús ja marxava i vaig 

intentar atrapar-lo.

Però em vaig haver 

d’aturar perquè m’ha-

via quedat sense alè.

 —vaig bal-

bucejar panteixant.

Vaig pujar a l’autobús següent, però 

durant tot el trajecte vaig rumiar.

Per mil formatges de bola, no estava gaire en forma!

-Uf, uf, uf!
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	 Per	mil	 formatges	de...

Mentre entrava a l’oficina, vaig trobar la meva 

germana Tea, que estava aparcant la moto:

—Bravo, Geronimo! No em pensava que fos-

sis tan esportiu!

Em vaig quedar de pedra:

            jo? En quin sentit...?

Ella va riure.

—Au, vinga, no siguis tan modest. Ja sé que 

t’estàs preparant per a la ...

Va passar el meu cosí Martin Gala tot rose-

gant un entrepà de formatge:

—En vols una mica, Geronimo? Has d’aga-

far forces per a la ...

—Esportiu,

060-MARATO BOJA (007-119).indd   8 31/08/11   7:32



	 Per	mil	 formatges	de...

—Forces per a què? No t’entenc.

Va arribar el meu adorat nebodet Benjamí.

—Tiet Geronimo, què hi fas, al despatx? Com 

és que no ets al parc corrent? Em pensava 

que t’estaves entrenant per a la ...

—Per a què? No us entenc gens...

Va passar per allí la petita Tao, la nova redac-

tora encarregada d’Afers Especials. És una 

rateta molt peculiar. Us ho havia dit que és 

campiona mundial de karate?

Ella va esgüellar, admirada:
—Enhorabona, Stilton, no ho sabia que t’es-

tiguessis preparant per a la ...
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	 Per	mil	 formatges	de...

-Què? Què? Q u è ?

RATALD ROCK!

Amb els bigotis que em vibraven d’exaspera-

ció, vaig cridar:

Hi ha algú que tingui 

l’amabilitat d’explicar-me per a quina cosa 

m’estic preparant? Perquè sóc l’únic que no 

ho sé! Eh?
En aquell moment la porta es va obrir de bat 

a bat. Va entrar un rosegador que coneixia de 

feia temps.

Potser vosaltres també el coneixeu... No tan 

sols és un bon amic, sinó que és l’atleta més 

famós de tot Ratalona.

El seu nom és
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Nom: Ratald!

Cognom: Rock!

Qui és: un atleta complet, sempre al dia sobre les 
tècniques més modernes d’entrenament. Treballa 
en una emissora de ràdio i intenta apropar l’esport 
fins i tot als més mantes!

Esports que practica: tots els esports de resis-
tència! Ciclisme (de fons, contra rellotge), cursa 
(marató, curses d’orientació), triatló (natació, 
ciclisme, cursa... no hi ha res que l’aturi!).

El seu consell: entrenar-se a fons, seguir una ali-
mentació sana i equilibrada i dormir bé!

En què creu: en l’amistat!

La seva passió: explorar nous països per conèixer 
noves cultures!

La seva mania: voldria que tota la ciutat tingués 
carrils bici!

El seu eslògan: «L’esport pot fer un món millor!».

El seu secret: ha dissenyat una bicicleta genial que 
vol patentar a tot el món!

El seu somni: explorar els deu llocs més bonics del 
món en deu dies amb deu bicicletes diferents!

RATALD ROCK
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