
Extraorganizado
E Extrapronto

para Extratudo!
Naquela manhã, eu estava no terraço do Diá-

rio dos Roedores. Era a minha vez de tratar 

da nossa HORTA da empresa.

Que dia extrarrático. Os passarinhos 
cantavam nos ramos FLORIDOS... 

o vento soprava muito muito leve…

 o sol brilhava tépido 

no céu… Enquanto REGAVA
as plantinhas, exclamei feliz: 

− Ah, como é bela a prima-
vera! Que tranquilidade, 

que paz, que…

Que dia extrarrático!  



Mas não consegui terminar a frase, porque a 

Ratela, a minha assistente, me berrou ao 

ouvido:

− Doutor Stiiilton! O que é que está ainda a 

fazer aqui? Já é taaarde!

Eu, que estava de cabeça no ar, sobressaltei-me:

− Hãããã? O quêêê? Tchiiit!

Depois pus a PATA em cima dum anci-

nho que estava no chão, que se levantou de 

repente e…

Hãããã?

SDEEEEEEEEEEEEENG! 

   
   

   
   

Doutor Stiiilton! É tarde!

     – Doutor Stilton, cuidado com o estrume…
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Acertou-me em cheio no focinho! Que dor!
Aturdido com a pancada, cambaleei para um 

lado e para o outro. A Ratela guinchou: 

Mas era demasiado tarde! Meti a pata toda lá 

dentro e caí por terra, batendo com o sub-

cauda. Que dor! Que figura!

Porquê porquê porquê acontecer-me tudo a 

mim?

Mas… desculpem, ainda nem me apresentei! 

Blheque!

Aaai!

     – Doutor Stilton, cuidado com o estrume…
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O meu nome é Stilton,Geronimo Stilton, 

e dirijo o Diário dos Roedores, o jornal mais 

famoso de toda a Ilha dos Ratos. E, como dizia, 

nessa manhã era a minha vez de tratar da nos-

sa nova horta de empresa, no terraço do Diário 

dos Roedores.

Estamos muito orgulhosos dela. Cultivamos 

muitas FLORES e vegetais, al-

guns pequenos limoeiros, laranjeiras, pereiras e 

temos inclusive algumas colmeias de abelhas 

que produzem pequenas quantidades de um 

mel delicioso!

Foi uma ideia extrarrática: recuperámos 

um espaço que estava abandonado e, ao mesmo 

tempo, trabalhamos intensamente ao ar livre!
– Hum, doutor Stilton… espero que tenha uma 

muda de roupa no escritório! – suspirou a Ra-

tela. – Esse estrume... TRESANDA!
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Espero que

tenha uma

muda de roupa… 

Argr!


