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EL MISTERI DE LA PERLA GEGANT
“Patty Smith havia de fer un documental sobre
la famosa Illa Corsària, per això va decidir
convidar-m’hi a mi també i oferir-me
un curs de submarinisme. Odio viatjar,
odio la platja i odio nedar...,
però la idea de poder passar
una setmaneta al seu costat
em va fer acceptar de seguida!
Qui ho havia de dir, que
descobriríem un exemplar
meravellós de l’Ull de l’Oceà?”

EL MISTERI DE LA
PERLA GEGANT

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.
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El misteri de la perla gegant

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!

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
q
que el manxego, amb més sabor que el
ccabrales… Són històries per llepar-se’n
e
els bigotis, paraula de Geronimo Stilton!

H U M O R I AV E N T U R A

Heu estat mai a l’Illa dels Ratolins?
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Una calor

exTraràTica!
Aquell estiu feia una calor

insuportable!

I jo, com els altres rosegadors que s’havien
quedat a t r e b a l l a r a la ciutat, em defensava com podia.
Aquell dia era a casa per acabar d’escriure el
meu últim ratseller , quan de sobte...

Arg!

7
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Una calor

exTraràTica!

Ai, perdoneu-me! Però si encara no m’he presentat: el meu nom és Stilton,

Geronimo

Stilton, i dirigeixo L’Eco del Rosegador, el
diari més famós de l’Illa dels Ratolins.

Bé, doncs com us estava dient, era davant de
l’ordinador, quan un xiulet sobtat em va fer

u
u
u
u
u
u
i
i
i
i
i
i
F
saltar de la cadira.

!

Després es va sentir una remor estranya:

glub! glu–glu–gluuuuuub!
I a l’últim, hi va haver un espetec.

Paaam!

Un filet de fum negre va sortir inesperadament
del meu vell aparell d’aire

condicionat .

Per mil formatgets de bola
bola,
s’havia espatllat del tot!
—Ja puc dir adéu a l’aire fresc!
—em vaig dir.
Vaig mirar de telefonar a les
8

T2_10121162 El Misteri de la perla 007-119.indd 8

20/01/15 15:15

Una calor

exTraràTica!

botigues d’electrodomèstics de Ratalona per
comprar un nou aparell, però sempre em sortia el contestador automàtic :
«Informem els amables clients que estem de
. Obrirem a final de mes.
Bones vacances!».
Per fi vaig trobar un establiment obert, però...
acabaven de vendre l’últim aire condicionat!
AI, MARETA!

estava desesperat i la casa comenc,ava

a ser com un forn!
Vaig provar els remeis següents:

1

Begudes fresques amb glaçons (però
de seguida em va agafar mal de panxa!);

2

Mocador moll al front (però em queia
aigua al teclat de l'ordinador);

3

Peus dins d’una galleda d’aigua glaçada
i una bossa de glaçons al cap (però em
va agafar mal de cap!);
9

T2_10121162 El Misteri de la perla 007-119.indd 9

20/01/15 15:15

Una calor

exTraràTica!

4

Dutxa glaçada cada 30 minuts (però perdia
massa estona eixugant-me!);

5

Ventilador gegant (però em volaven tots els
papers!).
«A grans mals, grans remeis!», vaig pensar al

final. Vaig omplir la banyera amb glaÇons
i m’hi vaig ficar; només vaig deixar a fora les
galerades que havia de llegir i les potes.
—Ah, per sort una mica de fresqueta! —vaig
Que

stà!

bé q

hi e
ue s'
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Una calor

exTraràTica!

dir tot satisfet—. Com a mínim mentre no es
desfaci el gel...
Estava ben concentrat llegint les galerades quan
va sonar el timbre de la porta.

R II II II II II II II II IN G

!

Per mil formatgets de bola! Qui podia ser en
aquell moment?
Vaig sortir de la banyera regalimant , em vaig
posar la tovallola a la cintura i vaig baixar les
escales.
Vaig obrir la porta sense preguntar qui hi
Ui!

havia, però així que vaig
reconèixer la guapíssima

rosegadora que tenia
al davant, em vaig posar
vermell com un pebrot!
—
—vaig exclamar intentant
d’amagar-me—. Quina meravellosa sorpresa!
11
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