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A Fogville està a punt
d’inaugurar-se una exposició
que inclou l’antiga mòmia del rei
Tamsès, però un dia abans
que s’obri al públic... la mòmia
ha desaparegut! Els germans
Silver, amb l’ajuda del
Bat Pat i de la Natty, faran
tots els possibles per
trobar-la i portar-la de nou
al seu sarcòfag.
Ho aconseguiran...?
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Aquella nit, a Fogville...
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Sabeu per què estan tots tan amoïnats a casa dels
Silver? Perquè a Fogville està a punt de succeir un fet
excepcional: «El retorn del rei Tamsès»!
No passeu por! Què havíeu entès? No, la mòmia no
torna de debò! Aquest és el títol de l’exposició que el
professor Salomon Trotter, famosíssim arqueòleg,
inaugura a la ciutat: per primer cop el món podrà veure
el sarcòfag de l’antic sobirà i la mòmia que hi ha
reposat durant centenars d’anys. No us sembla
extraordinari?
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Per als germans Silver sí que ho és. De fet, es moren de
ganes d’anar al museu.
Però encara no és l’hora: la mare Silver els fa recollir
l’escampall de joguines que el Leo, el Martin i la Rebecca
han decidit donar al banc de les joguines, per als nens
més necessitats. Són molt ferms, els meus amics, no
trobeu? Han omplert tres grans caixes amb les joguines

th

M’ho has donat tot, Leo?

eli

s a be

que ja no fan servir!

Leo

Falta una última cosa, mare.

El Leo s’apropa amb una mena de peresós de peluix

th

eli

s a be

i el fica dins de la caixa de cartró.
Ja era hora! Per fi has decidit donar el ninot
de fer nones, Grassonet Somnis d’Or, per a la
campanya solidària!
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Leo

Així podrà ajudar algun altre nen a adormir-se.
A mi m’encantava...

Le

En aquell moment s’hi repensa i es posa vermell.

o

Potser el donaré l’any que ve, mare. T’ho
prometo!

ab
lis e

th
Molt bé, Leo! Quan tu vulguis.

e
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Però, mentre ells s’ocupen de les joguines, jo he de
pensar en la supervivència, per totes les mosquetes
mortes! I així passo com una fletxa per la cuina seguint
les traces d’una moscota grassoneta i sembro el pànic
entre els meus amics. Quina menja més deliciosa!
Per desgràcia, zigzaguejant entre els caps dels Silver
creo una mica de confusió. A la mare Elisabeth se li
escapa de la mà la caixa amb les joguines, però
aconsegueix miraculosament atrapar-la al vol.
Uf, quina parada! És gairebé tan bona com jo, que
mentrestant he caçat una mosca!

PAT
AT

Caçada! Vet aquí la meva donació per al
banc solidari!

Le

B

o

Em sap greu, Bat Pat, però no accepten
insectes a la campanya.

«Pitjor per a ells, no saben el que es perden!», dic jo.
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Això vol dir que me la cruspiré tota. Mmm... quina
delícia!
La meva mestresseta, però, està tota atabalada
i imposa ordre!

CA

REBEC

Vinga, som-hi! Hem de ser els primers
de la cua per entrar a l’exposició del rei
Tamsès.

PAT
AT

Però de debò que tens tant d’interès a veure
aquesta mòmia? Potser està maleïda!
El meu oncle Procopi sempre deia: «Una

B

mòmia sense maledicció és com un pet
sense pudor!».

Le

M A RT

IN

o

La maledicció de la mòmia? Em penso que
mires massa la tele, Bat Pat!

Per què? Tu no hi creus, en les malediccions?
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Cangueli, cangueli dels grossos! Però el Martin
arronsa les espatlles: per a ell només es tracta
de coincidències!
En aquell moment entra a la cuina el senyor Silver,
que ha anat a córrer com cada matí. I amb ell
també es cola un remolí de sorra dins de casa.
Que estrany!

Le

georg

e

o

REBEC

CA

Caram! No sortiu sense una galleda i una
pala, xavals! Hi ha sorra pertot arreu.

Això deu ser la maledicció de la mòmia!

A mi també m’ho sembla.

Però el Martin, el nostre fenomen, no sembla gens
espantat i se’n riu.
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M A RT
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REBEC

CA

I què seria: «la maledicció de la mòmia
ensorrada»?
Podria ser! A l’antiguitat, ciutats senceres van
ser sepultades per la sorra.
Ah, sí? Dóna’m un exemple.
Es van convertir en deserts! Au, som-hi,
us dic!
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I surt de casa sense esperar els seus germans.

M A RT

IN

Ep, Rebecca, on vas? Tens les nostres
entrades?

I d’aquesta manera ells també marxen sense
esperar-me. Em pregunto per què tenen tanta
anta
pressa... i els segueixo
g ixo a ggran
ran vvelocitat!
elocitat!
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