
Brrr, quin cangueli felí... 

Els Tenebrax m’han convidat a 

un sopar misteriós... Més ben 

dit, misteriosíssim! Pista rere 

pista, hauré de resoldre 

un estrany cas entre les 

estances i torres secretes 

de Castellcalavera!
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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.

@estrellapolareditorial

www.estrellapolar.cat

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!

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!



SOPAR AMB  
MISTERI
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Era un matí de divendres de tardor, i jo estava 

assegut a l’escriptori del meu despatx.

Que potser m’estava relaxant mentre bevia 

una tassa d’infusió aromatitzada de 

gorgonzola? No! Que potser estava llegint 

l’últim apassionant RAT-SELLER? Tam-

poc! Que potser estava comp-

tant els granets de pols da-

munt del prestatge on guardo 

els regals de la tia Làmpia? 

Encara menys!

Aquell dia estava molt enfei-

nat repassant els comptes del 

diari.

Un paqUet sorpresa
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Vejam, doncs...
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Però perdoneu, encara no m’havia presentat: 

el meu nom és Stilton, Geronimo Stilton, 

i dirigeixo L’Eco del Rosegador, el diari més 

famós de l’Illa dels Ratolins.

Com us estava dient, aquell matí tenia una 

feinada i...

—Senyor Stilton! —em va cridar la meva se-

cretària Ratisa, obrint la porta de bat a bat.

Que estrany, però si havia dit que no em moles-

tés ningú si no era per un cas d’emergència!
—Senyor Stilton, aquest és un cas d’emer-

gència! 

Per mil formatgets de bola, com si sentissin 

ploure! Què diantre podia haver passat?

No va ser fins aleshores que em vaig adonar 

que tenia un paquet a les potes: era gros, de 

cartró violeta i... en forma de TAÜT?!
Ratisa em va explicar:

—Acaba d’arribar a la redacció, senyor Stil-

ton! La rosegadora que l’ha dut m’ha reco-

Un paqUet sorpresa
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manat que només l’entregués  a vostè, 

en pelatge i bigotis. M’ha dit que era una gran 

emergència, és més, m’ha dit que era una 

qüestió de vida o mort!

—Escarritx, quin cangueli felí! —vaig exclamar.

Però Ratisa em va posar el paquet 

entre les potes i em va dir:

—Vinga, senyor Stilton, que no té curiositat 

per saber què hi ha a dins?

Si us he de dir la veritat, no sentia cap mena 

Un paqUet sorpresa

Un paquet per a vostè! Però què...
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de curiositat, però vaig respirar fondo, vaig 

obrir el paquet i... a dins hi vaig trobar una 

capsa en forma de TAÜT!
La vaig obrir i a dins vaig trobar-hi una terce-

ra capsa!

Llavors vaig protestar:

—Però quina mena de brometa és aquesta? 

Jo soc un rat honrat, però molt enfeinat... No 

puc perdre el temps d’aquesta manera!

—Au, senyor Stilton, que no té curiositat? Jo 

sí, els MISTERIS  m’encanten! —em va 

animar Ratisa.

Un paqUet sorpresa
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Au, senyor Stilton!Prou! 
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Escarritx, doncs a mi no m’agraden gens ni 

mica! Per què, per què, per què m’havia de 

passar tot a mi?

Vaig obrir l’última capsa i a dins n’hi havia 

una altra i una altra, fins que vaig arribar a 

l’última: una capseta més fina que un tall de 

formatge dins d’un entrepà.

La vaig obrir i em vaig trobar entre les potes 

un lúgubre PERGAMIPERGAMÍ́ , que vaig desenrotllar 

a poc a poc.

Em tremolaven els bigotis dels nervis...

Un paqUet sorpresa

La família Tenebrax 
té l’honor d’invitar 
Geronimo Stilton al 

més esgarrifós, horripilant i 
espaordidor sopar amb misteri, 

que se celebrarà aquest 
vespre a la sala de cerimònies 

del Castellcalavera.

Prepareu-vos per a una 
vetllada de calfreds! 
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Ratisa va exclamar:

—Extraràtic, senyor Stilton, una invitació per 

a un Sopar amb Misteri!Sopar amb Misteri!
—Per mil formatgets de bola —vaig repli-

car—, què deu ser això d’un Sopar amb Mis-

teri?

Només el nom ja em feia tremolar els bigo-

tis de por...

No vaig tenir temps de dir res més abans que 

algú truqués a la porta del meu despatx...

Un paqUet sorpresa
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aquell dia era impossible de treballar!

Escarritx, 
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