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www.geronimostilton.com
Stilton é o nome de um famoso queijo inglês. É uma marca registada da Associação de
Fabricantes de Queijo Stilton. Para mais informações, visita o site www.stiltoncheese.com

UMA

ESTRANHA
MENSAGEM

Caros amigos roedores,
o meu nome é Stilton,
Geronimo Stilton ! Dirijo
o Diário
dos Roedores, o jornal
Diá
mais famoso
da Ilha dos Ratos.
f
Vocês conhecem-me, eu sou um
senhor,
senho ou melhor, um roedor um
pouco medricas! Pois mesmo
assim,
assim aconteceu-me participar
num campeonato de LUTA ...
Como dizem? A luta não é coisa para mim?
Pois têm razão. A verdade é que eu não estava para participar como concorrente , mas
como prémio!
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Mas vamos por partes…
Certa manhã, estava eu muito TRANQUILO
a trabalhar no meu escritório no Diário dos
Roedores quando ouvi um estranho ruído que
vinha da janela.

Tic!

– T ic !
Voltei-me e vi um

Tic!

a bicar no vidro!

E a coisa mais incrível é que trazia uma
urgente para mim e que
vinha diretamente da Ilha dos Gatos! Brrrr!
Desenrolei-a muito, muito devagar, com os
bigodes a tremer da miúfa…

MENSAGEM
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Sou um rato prisioneiro
na Ilha dos Gatos.
Daqui a pouco comem-me,
isto é pouco, mas é certo!
Tu és a minha última
esperança.
Salva-me, Geronimo!

Quando acabei de ler fiquei sem palavras… Um
roedor era prisioneiro dos gatos e pedia-me
ajuda.
Tinha de fazer alguma coisa e depressa!
Precipitei-me para fora do escritório, muito agitado, abanando o pergaminho na mão, pronto
a partir para a Ilha dos Gatos.
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Por sorte, esbarrei com o Esparrela, que me
perguntou:
– Onde vais tu a FUGIR, Geronimoco?
Como eu estava demasiado AGITADO para
falar, arrancou-me o pergaminho da mão. Examinou-o atentamente e depois, perplexo, disse:

– HU

M… HÁ AQUI QUALQUE COI SA
QUE NÃO ESTÁ B R
EM …

Depois sussurrou-me ao ouvido:
– Eis o que vamos fazer… PSSS PSSS PSSS...
Mas agora oiçam como se iniciou esta estranha
história, lá na longínqua Ilha dos Gatos…
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