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Uma tempestade
da Rússia!

Era uma gélida manhã de dezembro
aquela em que TUDO começou. 

TUDO o quê? 
Ora, TUDO TUDO! 
Aliás, TUDO TUDO TUDO!
Mas vamos por partes. Primeiro, 
apresento-me. O meu nome é 
Stilton,Geronimo Stilton , 
e dirijo o Diário dos Roedores,  
o jornal mais famoso  
da Ilha dos Ratos!
E sabem porque é que estou vestido assim?
Eu já vos explico…

Brrr...

Brrr...



 Uma tempestade  da Rússia!

Dizia eu então que tudo começou numa gélida 
manhã de dezembro, tão gÉlida que, ao 
vir para a redação, fiquei com gelo pendurado 
nos bigodes! As previsões bem tinham anun-
ciado, para aquele dia, uma tempestade 
proveniente da Rússia. E daí a pouco a «tem-
pestade» chegou… e se chegou!
Mas CONTINUEMOS...

Tens de aprender 

russo!



 Uma tempestade  da Rússia!

Estava eu a trabalhar bem QUENTINHO 
no meu escritório quando o meu avô, o
Torcato Viravolta, conhecido por Panzer, entrou 
a trovejar:

− Russo? − guinchei. − Mas porquê?

– GERONIMO, TU TEN
S 

DE APRENDER RUSS
O!

Russo?

Mas porquê?



O avô bufou: 
− Mas tenho de te explicar tudo? Ora bem, pen-
sei que devíamos vender os livros 
publicados pela nossa editora na Rússia. 

Daí, ser preciso traduzi-los 
para russo…

 − Ó avô − repliquei −, mas  
  então não os podemos 

  mandar traduzir por  
 um tradutor PROFIS-
SIONAL?
Mas ele guinchou logo: 
− Neto meu, vê-se 
bem que disto perce-
bes POUCO, pouquís-

  simo, aliás, nada! 
 Porquê pagar a alguém 
quando o podes fazer 
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 Uma tempestade  da Rússia!

Ora aqui está  

um curso

de russo em

101 volumes! 
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tu e, ainda por cima, grátis? Toma lá, tens 
aqui um curso de língua russa super-
completo, em 101 volumes!!! Ficou-me carís-
simo, portanto vê lá se aprendes BEM e JA! 
Entendiiiiido?!
− Mas, avô, nunca irei conseguir, é impossível!
O avô pegou-me por uma orelha:
− Neto meu, não te quero ouvir dizer que é 

«IMPOSSÍVEL». A palavra «impossível» 
não existe no meu vocabulário!

 Uma tempestade  da Rússia!

Nada é

impossível!

Ui ui ui!  


