
Avui és el meu aniversari
 i el celebro amb tota la meva 
família... Però a Ratalona està 

passant una cosa molt estranya: 
uns bitllets de banc falsos 

circulen per la ciutat... 
Sembla que hi hagi posat 

la poteta el doctor Falsari...

ANIVERSARI... 
AMB MISTERI!
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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 Filosofi a
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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ANIVERSARI... 
AMB MISTERI!
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Per molts anys, 
Geronimo!

Era un matí espurnejant de primave-

ra i a fora de la finestra BUFAVA un vent 

alegre que feia volar els barrets dels vianants 

dels carrers de Ratalona, la ciutat dels 

ratolins, on visc jo, Geronimo Stilton...

   
   

   
    

Quin vent!
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Però permeteu-me que em presenti: el meu 

nom és Stilton, Geronimo Stilton, i dirigeixo 

L’Eco del Rosegador, el diari més famós de 

l’Illa dels Ratolins!

Aquell matí m’havia llevat d’un humor excel-

lent perquè... era el dia del meu aniversari! 
Per això vaig preparar la meva jornada al vol, 

mentre cantussejava alegrement:

Vaig decidir encetar la jornada amb una re-

confortant dutxa calenta. Vaig entrar al 

lavabo i em vaig ensabonar amb un sabó 

d’aroma de formatge gorgonzola (que és 

un dels nostres preferits), però...

 8

Per molts anys, Geronimo!

       
      Avui és un dia especial... Serà fenomenal... 

          Estaré més feliç que una perdiu, el cor farà la viu-viu...

Tots els ratolins ho saben encara que no ho digui el diari...
que avui és el dia del meu aniversari!
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I VET AQUÍ QUE NO VAIG 
VEURE EL SABÓ QUE HI  

HAVIA A TERRA... 
 

Que despistat que soc!

...I VAIG ANAR A PARAR DE 
CUL A TERRA! 

Per mil formatgets de 
bola, quina patacada! 

EM VA ENTRAR BROMERA ALS ULLS... AI!  
Com em coI

..
a la  bromera del sabó! 

Auxili!

Com cou!

Quina patacada!

3

2

1

Per refer-me, em vaig preparar un bon 

esmorzar, amb fruita fresca, ous, iogurt, 
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      Avui és un dia especial... Serà fenomenal... 

          Estaré més feliç que una perdiu, el cor farà la viu-viu...

Tots els ratolins ho saben encara que no ho digui el diari...
que avui és el dia del meu aniversari!
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suc de taronja, formatge i una bona 

tassa de te... Hi ha res millor que aliments 

nutritius per començar la jornada?
Però com que ja feia tard, em 

vaig beure el te d’un glop i, dis-

tretament, em vaig escaldar la 

llengua!

Malgrat tot, no permetria que allò em posés 

de mal humor... Era o no era un DIA BEN 
ESPECIAL?
Així que em vaig posar l’americana, em vaig 

fer el nus de la corbata, vaig obrir la porta i 

vaig sortir al carrer per anar a treballar.

 10

Per molts anys, Geronimo!

Arg!

a
i i ii !  q u i n

a  
bad

ada!
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Un bon ESMORZAR sa i NUTRITIU dona les 

ENERGIES justes per afrontar la jornada amb 

VITALITAT, sense arribar cansats i morts de 

gana a l’hora de dinar.

Per començar, beveu un got de llet (o mengeu un iogurt) o també un 
te amb, segons el vostre gust:

- FLOCS DE CEREALS;

-  PA (LLESQUES TORRADES) AMB MEL  

I MELMELADA;

- GALETES MARIA O INTEGRALS;

- UN TROSSET DE PASTÍS SIMPLE.

A mig matí, podeu fer un petit piscolabis amb:

- FRUITA FRESCA DE LA TEMPORADA 

- PA DE CEREALS O INTEGRAL!

L’ESMORZAR

ÉS IMPORTANT NO ANAR AMB PRESSES I MENJAR 

CADA ÀPAT AMB COMODITAT, CALMA I TRANQUIL·LITAT, 

PERÒ SOBRETOT EN COMPANYIA!  I, A MÉS, QUÈ HI HA 

DE MÉS AGRADABLE PER COMENÇAR EL DIA QUE UN 

BON ESMORZAR EN FAMÍLIA?

GARANTIT AL FORMATGE! 
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l’estranyíssima 
família BamBolines

Quan vaig sortir de casa, el sol ja era 

alt en el cel, i el matí estava bastant avançat.

Per mil formatgets de bola, era tard i m’havia 

d’afanyar!

Però mentre estava a punt de travessar el car-

rer, vaig veure arribar un CAMió enorme 

de mudances. El camió va aparcar davant de 

la casa veïna a la meva.

I si us dic estranya, m’heu de creure: era 

estranya, estranya, estranya, 
estranyíssima, estranyissíssima!

 12

En va baixar una 

família estranya...
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uina família 
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TIA BASÍLIA BAMBOLINES, 
a la família mano jo!

La família estava formada per una vella dama 

i tres rosegadors. Ella era massissa com un 

armari de núvia, portava els cabells grisos re-

collits amb un monyo alt que s’aguantava amb 

una gran agulla, i duia una bata blanca 

amb brodats: 

Duia penjada al coll una cadenota amb tres 

claus, i al braç, una bossa de llana rosa, 

tancada amb tres cadenats.

Els tres rosegadors eren els seus nebots i se li 

assemblaven moltíssim: tots  una 

bata com la de la tia, amb el seu nom brodat i 

«A la família mana la tia!».

El primer nebot, Baltasar Bambo-

lines, tenia un cert aire atlètic. Sota 

de la bata portava vestimenta 

d’equilibrista, i a la butxaqueta hi 

 14

l’estranyíssima família BamBolines
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LA FAMÍLIA 
BAMBOLINES

BENET 
és germà de 
Baltasar i de  

Belbel. També té 
passió pel circ. Ell, 

  però, voldria
 convertir-se en 
prestidigitador...  

De fet, no deixa mai la 
vareta màgica i el 
barret de copalta!

BELBEL és el més 
petit dels germans 
Bambolines. És 
un bromista,  
i el seu 
somni 
secret és 
fer de 
pallasso en 
un circ!

BASÍLIA
és la tia dels Bambolines! 
Autoritària i intransigent, ella és la 
que mana a la família. Té dues grans 
passions: li agrada fer mitja i cuinar! 
Prepara menjars estranys de gustos 
estrafolaris, com per exemple 
canalons de regalèssia, estofat de 
xocolata, batut de 
cloïsses, pastís 
d’ales d’estruç.... 
Val més que 
no et convidi 
a sopar a casa 
seva!

BALTASAR 
és el nebot més 
gran de Basília. 
Atlètic i 
musculós, té 
passió pel  
circ i somia 
arribar a ser 
equilibrista.
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duia una pinta, amb la qual es pentinava els 

CABELLS lluents de brillantina!

Va baixar del camió amb un bot àgil:
—HOP, HOP, HOP, a punt per començar!
El segon nebot, Benet Bambolines, portava 

un barret de prestidigitador 

i duia posats uns guants 
blancs com la neu.

Jugava amb la seva vareta 

mentre remugava:

—UHM, UHM, UHM, a punt per començar!
El tercer nebot, Belbel Bambolines, sota de la 

bata duia un vestit de 

PALLASSO, amb una 

margarida de plàstic al 

trau i un divertit barret 

de palla...

Estrenyia un martell de plàstic amb la 

pota, i va dir rialler:

—HI, HI, HI, a punt per començar!

 16

l’estranyíssima família BamBolines
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M’hi vaig acostar educadament per presen-

tar-me als nous veïns, i volia dir-los:

—Bon dia, em dic Stilton, Geronimo Stilton, 

soc el vostre veí i volia donar-vos la benvinguda!

Però com que per culpa del te bullent tenia la 

llengua escaldada, vaig dir:

—Eeee... diii Stiiiii... Geeeeee... i vuiiii daaa-

aa... benvinnnn!

—Però qui és aquest? —els vaig sentir .

I jo, vermell com un pebrot de tanta vergonya!

Quin ridícul més espantós!

Però Basília em va oferir la pota amb 

un somriure de dents blanquíssimes i va trinar:

—O O O O O H , 

però si vostè deu 

ser el senyor Stil-

ton! El director 

de L’Eco del Ro-

segador... i el 

nostre nou veí!

l’estranyíssima família BamBolines

Mmmm... Vostè
 deu ser el 

senyor Stilton!
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Li vaig fer un besamans a la pota i volia dir-

li: «Molt de gust, espero que us hi trobareu 

bé, aquí!», però vaig barbotejar:

—Mmmmt de guuu... spppp... que.... trobbbb 

bbbb aquuuu.

Ella va somriure per sota els bigotis:

—Senyor Stilton, hauria de donar una propi-

na als xicots de les mudances; que seria tan 

amable de canviar-me un bitllet?
Vaig fixar-me que, en comptes de treu-

re les coses que normalment traginen 

els de les mudances quan es canvia 

de casa, aquests descarregaven unes 

caixotes amb uns 

escrits estranys...

l’estranyíssima família BamBolines
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Caram!

FRAGILÍSSIMi
 SECRETÍSSIM

si ho obriu...  

¡us escapc
´
arem les potetes! 

paraula de la família

bambolines! 

MAQUINÀRIA PER PRODUIR LA BONÍSSIMA-BEGUDOTA-BAMBOLINES 

NO ES TOCA!
PROPIETAT DE LA 

FAMÍLIA BAMBOLINES

FORA LES POTES!------------------

------------------

l’estranyíssima família BamBolines
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