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Com mil 
mozarelas...

Era uma calma manhã de quinta-feira, em ju nho. 
Saí de casa e, como de costume, dirigi -me 
para o meu escritório, na Rua da Tortilha, 13.
O autocarro ia a arrancar, de maneira que dei 

uma corrida para o apanhar.
Mas tive de parar, porque 

me faltou o fôlego.

ofeguei, estafado.
Tomei o autocarro seguinte, mas 

passei o trajeto a pensar no caso.

 – Aufff... auf... aaauf! –
 

Com mil mozarelas, estava mesmo fora de forma!

007-055-MaratonaMaisLouca.indd   7 11/10/18   11:26



 8

Ao entrar no escritório, encontrei a minha irmã, 
a Tea, que estava a arrumar a mota e me disse:
– Bravo, Geronimo! Não sabia que eras tão 
desportista!
Fiquei de boca aberta.
                               Desculpa lá, mas em que 
sentido?
Ela retorquiu:
– Vá lá, não te faças modesto. Sei que te estás 
a preparar para A...
Passou o meu primo, o Esparrela, mordiscan-
do uma sanduíche de queijo.

 Com mil mozarelas...

– DESPORTISTA?
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– Queres provar, Geronimo? Como te estás 
a preparar para A...
– Mas a preparar para quê, hã? Não percebo nada.
Apareceu também o meu sobrinhito Benjamim.
– Tio Geronimo, que é que estás a fazer no es cri-
tório? Porque é que não estás a correr no par-
que? Pensei que te estavas a treinar para A...
– Mas para a quê? Cada vez percebo menos...
Passou por ali a Pequena Tao, a nova redatora 
encarregada dos Assuntos Especiais. É uma 
senhora, ou melhor, uma roedora verdadeira-
mente excecional. Já lhes disse que é campeã 
mundial de karaté?

 Com mil mozarelas...
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Chiou-me, admirada:
– Os meus parabéns, Stilton. Não sabia que te 
estavas a preparar para A...
Com os bigodes já a vibrar de irritação, guinchei:
 Por favor, alguém 
é capaz de dizer para que é que me estou a 
preparar? Sou o único que não sabe? Hem?
Nesse momento, a porta escancarou-se.
Entrou um roedor que eu conhecia muito bem.
Talvez o conheçam também... Não só é um 
grande amigo meu, mas também um atleta 
famosíssimo, aqui, em Ratázia.
O seu nome é Rock. 

- O quê? O quê? O quê?

Rataldo Rock!

 Com mil mozarelas...
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Nome: Rataldo!

Apelido: Rock!

Quem é: um atleta a 360 graus, sempre a par das 
mais modernas técnicas de treino. Trabalha numa 
emissora e tenta interessar pelo desporto mesmo os 
mais preguiçosos!

Desportos que pratica: todos os de resistência! 
Ciclismo (corridas de fundo, provas non stop), corri-
da (maratona, provas de orientação), triatlo (nata-
ção, ciclismo, corrida)... nada o detém!

O que aconselha: treinar com o maior empenho, 
seguir um regime saudável e equilibrado, e dormir 
bem!

Em que acredita: na amizade!

A sua paixão: explorar novos países para conhecer 
novas culturas!

A sua mania: gostaria que todas as cidades tives-
sem percursos para ciclismo!

O seu slogan: «O desporto pode tornar o mundo 
melhor!»

O seu segredo: projetou uma bicicleta genial que 
quer ver patenteada em todo o mundo!

O seu sonho: explorar os dez lugares mais belos do 
mundo, em dez dias e com dez bicicletas diferentes!

Rataldo Rock

007-055-MaratonaMaisLouca.indd   11 11/10/18   11:26



mara-quê?
o que disseste que 

eu não perCebi?
O Rataldo deu uma corrida até à minha 
secretária.
– Hop hop hop!
Eu chiei:
– Meu caro Rataldo, em que é que te posso ser útil?
Ele soltou uma risada:
– Eu é que já te fui útil... Inscrevi-te n’A 
MArAtonA MAis loucA do Mundo!
– Mara-quê? O que disseste que eu não per-
cebi? – perguntei, atónito.
Nesse momento, a porta do edifício abriu-se 
de par em par! Entraram a Tea, o Esparrela, o 
Benjamim e mais todos os colaboradores do 
Diário dos Roedores.

- Bravo! Bravo! Bravo!
- Viva Stilton!
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 mara-quê?  o que disseste...

Levantaram-me da minha cadeira e levaram-
-me em Triunfo  até à redação, onde havia 
grandes fitas coloridas e uma mesa cheia de 
acepipes com um aroma delicioso.
Em resumo, uma festa em minha honra. Como-
veu-me.
Tenho muita sorte em trabalhar com roedores 
que me são tão afeiçoados!
Enxuguei uma lagrimita.
Depois estendi a pata para uma tapa de 
gorgonzola... sou doido por queijo!
Mas o Rataldo gritou-me:
– Não, Geronimo! Tens de estar em forma 
para a maratona! Não podes comer quando e 
como te apetece... quando muito, podes 
roer uma cenoura!
Lá peguei numa, resmungando:
- Safa...
Depois perguntei, distraidamente:
– A propósito! Qual é o comprimento de uma 
maratona?

 13
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O Rataldo  anunciou:
– A maratona tem 42 quilómetros... e 195 metros!
Engasguei-me com a cenoura e desatei a tossir.
                      42 quilómetros e 195 
metros??? Mas é 
– Claro que é compridíssima! Senão, que 
diabo de maratona era?
Desmaiei.
A redatora principal, Certinha Caxemira, rea-
nimou-me com uma caixinha de sais de par-
mesão.

– Oquêoquêoquê???

 mara-quê?  o que disseste...

compridíssima!!!

 14

- Drimdrimdrimmmmmmmmmm
!!

!
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