
Era uma amena manhã de outono e eu es-

tava em boa forma.

Não havia nenhuma tempestade de METEO-
RITOS no horizonte, nenhum vulcão em erup-

ção, nenhum terramoto a aproximar-se…

COM MIL OSSINHOS CHUPADOS , era 

mesmo um tranquilo e extrarrático dia pré-

-historrático!!!

Depois duma refeição ligeira, à base de catorze 

queijos frescos jurássicos, três pernis fumados 

de megalossauro, dez queijadas paleozoicas

e oito malgas de raitirinha fumegante,

Correeeio!!!

 10



encaminhei-me rápido rápido rápido 

(por assim dizer… Berp!) 
para o meu escritório. Fiquem

a saber, caros amigos roedores,

que me chamo Geronimo 
Stiltonuto e sou o diretor

do Diário da Pedra, o jornal mais 

famoso da PRÉ-HISTÓRIA 

(bem, até porque é o único).

Mal meti os bigodes fora da

caverna, ouvi um assobio…

FIUUUUUUUU... 

depois um berro poderosíssimo…  

... e por fim... 

tabung!

   correeeio!!!– correeeio!!!
Hem?!      



Um carteirodátilo tinha-me acertado em cheio 

com uma laje pesadíssima!!!

Dei comigo ESPARRAMADO no 

chão como uma panqueca paleolítica!

Quando recuperei, dei uma olhadela à laje e 

sobressaltei-me. Mas… mas… mas… aquilo 

era uma mensagem da Sally Raus-
mauz! Seria possível??? A minha arquir-

rival… a diretora da Rádio Mexeriqueira… a 

jornalista mais aldrabona das terras emersas… 

a escrever-me, a mim???

Nem podia acreditar!!!!!!
É bom que saibam que a Rádio Mexeriqueira é a 

concorrente (mais desleal) do Diário da Pedra. 

A redação fica numa pequena colina, da qual a 

Sally difunde (ou melhor GUINCHA) as no-

tícias (ou seja as mexeriquices) mais falsas da 

Idade da Pedra. Na prática, as NOTICIAS  

Correeeio!!!
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Vem aí

um temporaaal!

Vem aíum madrigaaal!!

Vem
 aí um arraial!!!



são comunicadas de boca em boca pelos colabo-

radores da Rádio Mexeriqueira, até chegarem a 

todos… mas nessa altura já estão completamente

TRANSFORMADAS, ALTERADAS, 

DEFORMADAS!
Em vez de jornalista, a Sally é uma charlatã!!! 

Assim que cheguei à redação, fui acolhido pelo 

meu colaborador, o Espertarelo Seitudo.

− Olá chefe… Tudo bem?

− Olha para isto − disse eu, 

passando-lhe o bilhete da

 Sally. 

Ele leu a mensagem do 

carteirodátilo e…

− Chefe, mas… mas… 

mas… a Sally Raus-

mauz convida-te a 

participar numa 

Correeeio!!!

ena!



extrarrática CAÇA AO TESOURO por 

equipas!!!

Até dei um pulo.

– O QUÊÊÊ?!? TENS A CERTEZA, 
ESPERTARELO? – perguntei-lhe.

− Absoluta! Ora vê.

Li então a mensagem que consistia nestas palavras:

Correeeio!!!

CARO (POR ASSIM DIZER) GERONIMO,
ESTÁS OFICIALMENTE CONVIDADO PARA A 

GRANDE CAÇA AO TESOURO POR EQUIPAS 
ORGANIZADA PELA MAIS ILUSTRE JORNALISTA

DA PRÉ-HISTÓRIA, OU SEJA, EU:
SALLY RAUSMAUZ! ENTÃO, ACEITAS? 

FAZ UMA CRUZ NA TUA ESCOLHA:

NÃO POSSO DIZER NÃO
ESTÁ BEM

ACEITO
COM CERTEZA!                 


