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Liga já
a teLevisão!

Era uma tépida manhã de primavera.
Estava eu a dar de comer ao meu adorado 
peixinho, o Aníbal, quando… 
Ah, desculpem, ainda não me apresentei. O meu 
nome é Stilton, Geronimo Stilton. Sou o 
diretor do Diário dos Roedores, o jornal mais 
famoso da Ilha dos Ratos.

Aqui te
ns!
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Ora, dizia eu, estava a dar de 
comer ao Aníbal, quando o  
telefone retiniu  
de tal maneira que eu des-
pejei comida a mais no 
aquário!
− Geronimo, daqui é a Tea, 
liga já a televisão! Depois 
volto a telefonar!
Era a minha irmã, Tea, a enviada especial do 
Diário dos Roedores. O que poderia 
haver de tão urgente?

Mal tinha pousado o auscul- 
tador, quando o telefone reti- 
niu de novo. Fui atingido 
por um berro  tão 
forte que deixei cair comida 
de peixe no chão. – Neto 
meu, sou eu! Liga já a tele-
visão! Salta! Depois te ligo!

 Liga já a teLevisão!

Liga a TV!

Neto meu!
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Era o meu avô, Torcato Viravolta, o fundador 
do Diário dos Roedores. O que poderia  
haver de tão urgente?
Estava a dirigir-me para a tele-
visão, quando o telefone vol-
tou a retinir, eu dei um salto 
no ar e um grande bocado de 
comida de peixe veio parar à 
minha boca.
− Olá, G! Estás a VER a 
televisão?
− Frlump… fpmlp… tchup… tchup… − respon- 
di eu, cuspinhando.
− Não percebo nada! Há um problema na linha! 
Seja como for, liga já a televisão! Depois volto 
a telefonar!
Que figura a minha! 
E logo havia de ser com a minha amiga  

, a fascinante jornalista televisiva que 
dedica a sua vida à defesa do ambiente e dos 

 Liga já a teLevisão!

Olá, G!
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animais. Se calhar já perceberam que eu tenho 
um fraquinho por ela!
Mas o que poderia haver de 
tão urgente?
Mal tinha agarrado no telecomando, quando 
ouvi a campainha da porta: Trriiiiim!!!
Tropecei no tapete e a comida de peixe que 
ainda restava foi parar… a todo o lado!

Ufa!

 Liga já a teLevisão!


