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Nascut a l’Illa dels Ratolins,
 Geronimo Stilton és el director 
de L’Eco del Rosegador, el diari 
més famós de la seva illa natal. 
Ha escrit més de cent trenta 
llibres. Dedica el temps lliure 

a col·leccionar antigues crostes 
de parmesà del segle XVIII, però 
sobretot adora escriure llibres, 

en què explica divertides  
històries d’aventures.

FRANCES HODGSON 
BURNETT

(Manchester, 1849 – Plandome, 1924)

Des de la nativa Anglaterra aviat 
es va traslladar als Estats Units, 
on, en quedar-se òrfena, es va 

dedicar a escriure per mantenir-se 
ella i els seus germans. Entre les 
seves obres, El jardí secret, rebut 
amb un gran èxit de públic, és una 

de les més conegudes.
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La petita Mary, que s’ha quedat òrfena, és enviada a 
Misselthwaite, Anglaterra, amb el seu tiet. La gran 

casa és trista i austera, però la descoberta d’un jardí, 
oblidat durant molt de temps en un llarg secret, 

omplirà d’alegria el cor de la nena i insuflarà nova 
vida a l’antiga mansió i als seus habitants!

Un clàssic de la literatura d’aventures lliurement 
adaptat per Geronimo Stilton, amb un munt 

d’il·lustracions en color!

de Frances Hodgson Burnett

de Frances Hodgson Burnett
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La senyoreta 
Carallarga

Quan Mary Lennox va arribar a Mis

selthwaite, Anglaterra, tothom la va 

trobar més aviat es quer  pa. 

Fins aleshores, la Mary, que tenia nou anys, 

havia viscut a l’Índia amb els seus pares. El 

pare era un diplomàtic que sempre viatjava, i 

la mare era amant de les festes  i dels 

vestits elegants, de manera que la Ma

ry sempre s’estava amb la mainadera. Potser 

per això s’havia tornat tan malcarada i 

 que tothom se n’allu

nyava. Fins i tot algú l’anomenava la senyoreta 

Carallarga!
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Quan va perdre els seus pares per culpa del 

còlera, van portar la Mary a casa del seu 

tiet, Lord Craven, que vivia a Misselthwaite.

—La nena es quedarà amb nosaltres —va 

anunciar Lord Craven a la senyora Medlock, la 

majordoma—. Vostè l’anirà a buscar a Londres.

Així, la senyoreta Carallarga va deixar l’Ín

d1a per anar a Anglaterra. I això no li va agra

dar gens ni mica!

El viatge amb vaixell de la Mary va ser llarg  

i esgotador, però ni punt de comparació amb 

l’a v o r r i d í s s i m  viatge amb tren en companyia 

de la senyora Medlock. L’austera majordo

ma es va passar tota l’estona mirant amb aire 

sever aquella nena prima, de cara pàl·lida 

i emmurriada. I no tan sols perquè la Mary 

estava enfurrunyada i immòbil amb els bra

ços plegats, sinó també perquè des del mo

ment en què s’havia presentat no havia pro

nunciat ni una sola paraula.
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Després d’hores de silenci 

absolut, la dona, però, es va 

decidir a trencar el gel.

—Val més que l’avisi, senyo

reta Mary: no hi ha cap altre 

lloc al món com Misselth

waite —va sentenciar en un 

to aspre.

La nena se la va mirar amb una ombra de  

cu riositat.

—És una casa especial —va continuar la ma

jordoma, amb un aire misteriós—. 

Diferent de les altres.

10
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Una casa diferent 
de les altres

La senyora Medlock va començar a des

criure la casa clavant la mirada en 

un punt al buit, com si la tingués davant 

mateix dels ulls. I la Mary, que fins alesho-
res no havia prestat la més mínima atenció 

ni a la majordoma ni a res, a poc a poc va 

quedar fascinada pel relat.

—Primer de tot és una casa enorme. Té tres 

plantes i sorgeix al bell mig d’una bruguera. 

I és molt antiga..., té més de siscents anys! —va 

explicar la senyora Medlock—. És bonica, a 

la seva manera, però amb una bellesa tris
ta... És plena de malenconia.

11
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Llavors la Mary va tancar els ulls i se la va in

tentar imaginar.

—Lord Craven, el seu oncle —va continuar la 

majordoma—, gairebé sempre és fora. És una 

persona molt introvertida i silenciosa . Des 

que va perdre la dona no vol veure ningú. Per 

això s’haurà de portar bé i haurà de mirar de 

no molestarlo! —La dona va examinar la nena 

amb una ullada ràpida i va afegir:— Em 

penso, però, que en això se’n surt prou bé...

La nena es va arronsar d’espatlles. 

En general no li agradaven les persones xer

raires, però ara estava secretament conten ta  

de saber alguna cosa més del seu tiet i de Mis

selthwaite. Ben mirat, aquell lloc es converti

ria aviat en la seva nova casa!

—Hi ha molts mobles antics i de valor. Haurà 

d’anar amb compte de no fer malbé res, ente

sos? I hi ha cent, repeteixo, cent habitacions. 

Però gairebé totes estan tancades amb clau.

12
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La nena va fer un bot. Totes aquelles habita

cions tancades amb clau! Però per què?!

Anava a demanar que l’hi aclarís quan la se

nyora Medlock va tornar a parlar, arreglantse 

el barret amb aire compungit.

—Al voltant de la casa hi ha un parc enor

me..., interminable, gaire

bé. Ple de jardins i parterres. Ah, però no es 

cregui que és com els altres. Si s’espera tro

bar un parc verd  i ufanós, s’equivoca  

completament! Misselthwaite és enmig de la 

bruguera.

La Mary estava acostumada als paisatges 

a co lorits i frondosos de l’Índia. Com 

podia un jardí no ser verd i ufanós? I, a més, 

què era una bruguera?

—Tot és trista Misselthwaite —va pros

seguir la senyora Medlock—, igual que Lord 

Craven... Ah, però no sempre ha estat així! Quan 

la senyora Craven encara vivia, ell sempre es
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tava radiant... No tenia pas aquest mal 

geni! I quin patiment quan va ocórrer aquell 

accident tan terrible! La desespera

ció va fer que es tanqués en si mateix i...

La dona, en veure que la nena era tot orelles i 

no es perdia cap paraula , va callar de cop. 

Potser estava xerrant una mica més del compte.

—Ehem... Daixò... En fi, vostè mateixa ja les 

veurà, totes aquestes coses.

La nena va , perplexa. 

Cent habitacions tancades amb clau... 

Un parc que no era un ve ritable parc... 

Un home trist, tan cat, amb 

mal geni...

I per què la senyora Medlock s’ha

via aturat tan bruscament quan par

lava d’ell?

«Sigui com sigui», va pensar amb 

determinació la petita, tractant d’allunyar les 

pors, «no m’importa gens!».
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Però no era veritat: li importava, i molt...

Malgrat que feia veure que no sentia cap emo

ció, en realitat per dins bullia de curiositat.

Així, quan aquella nit va aixar del tren 

amb la senyora Medlock i va pujar al cotxe de 

cavalls que la conduiria per fi a Misselthwaite, 

estava impacient i amb el cor que li bategava 

fort.
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