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Una boira fosca com la nit  
cau sobre la ciutat de Ratington,  
encobrint robatoris i malifetes.  

El genial Sherlocko i el seu fidel ajudant 
s’hauran d’aventurar en els misteris  

més profunds, en un nou cas sherlorràtic!

Misteris impossibles de resoldre? No us amoïneu, 
esteu en bones potes amb el gran Sherlocko 

i el seu ajudant... És a dir, jo! 
Acompanyeu-nos en les nostres investigacions, 

pista rere pista, fins a la resolució del cas. 
Serà una aventura sherloboja, paraula de Stilton! 
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A la misteriosa ciutat de

Ratington,
on la pluja cau sense parar, 

hi ha una estranya agència 

d’investigació, 

al carrer de les Intrigues,  
               núm. 13!  
Allà, el gran i extravagant 

Sherlocko tria els casos més 

intrigants per indagar amb el 

seu fidel detectiu ajudant,

Geronimo Stilton. 
Entre sospites, intuïcions, 

proves i falsos culpables, cap 

cas no queda sense solució... 

És ben simple, en Sherlocko 
                no és pas ximple! 

Nascut a Ratalona, capital de l’Illa 

dels Ratolins, és llicenciat en Rato-

logia de la Literatura Ràtica i en Fi-

losofia Rosegairística Comparada. 

Dirigeix L’Eco del Rosegador, el diari 

més famós de l’illa, fundat pel seu avi 

Berenguer de Drap. En el seu temps 

lliure, en Geronimo col·lecciona cros- 

tes de formatge antigues, del segle 

XVIII, però el que més li agrada és 

escriure llibres, que han tingut un èxit 

excepcional: traduïts a 51 idiomes, han 

venut més de 175 milions d’exemplars 

a tot el món! 

@EstrellaPolarEditorial

www.estrellapolar.cat
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quell matí, el tren de vapor cap a Rating

ton va sortir amb puntualitat de la via 

zero de l’estació de Ratalona.

Còmodament assegut al meu vagó, pensava en el 

que m’havia dit en Sherlocko per telèfon la nit 

abans:

—Un misteri fosc envolta la ciutat! Prepari’s, 

Stilton: la por ha envaït Ratington!

Brrr... Qui sap què volia dir!

Tan bon punt vaig arribar, me’n vaig anar cami

aTERROR
RRatingtonatingtonRatington

TERROR

6
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nant cap a l’agència del meu amic detectiu , al 

número 13 del carrer de les Intrigues, ben abri

gat amb l’impermeable que, junt amb el parai

gua, és fonamental quan 

vinc a Ratington, perquè 

sempre hi plou!

Escarriiitx... Una mica més i 

m’oblido del bigotibigoti  postís!

Me l’havia de posar sens 

falta: en Sherlocko el con

sidera necessari per a un 

ajudant de detectiu que es respecti..., és a dir, 
jo mateix!
Fet! Què estàvem dient? Ah, sí... A Ratington 

el temps sempre és així: pluja i vent, vent i boira, 

boira i pluja. I així i tot (em podeu creure, esti

mats amics rosegadors?), començava a tro

barme a gust en aquell ambient tan gris! Deu 

ser que, per a mi, la ciutat d’en Sherlocko s’havia 

convertit en un lloc especial (fins i tot pel cli

ma!), però en aquell moment jo era ben feliç.

7
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Mirava al meu voltant i veia els carrers plens de 

rosegadors i rosegadores atrafegats; observava 

els edificis envoltats de boira; sentia el movi

ment i l’ambient d’una ciutat en ebullició... Nin

gú semblava preocuparse de la humitat i el 

fred! Ningú semblava afectat per aquell cel gai

rebé sempre gris!
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I jo també somreia dintre meu, 

pensant en el te calent que 

em serviria Miss Picca

dilly quan arribés a casa 

d’en Sherlocko.

Tot d’una, però, va passar 

una cosa estranya, MOLT ESTRANYA!

Una terrible i espessa BOIRA FOSCA va baixar 

ràpidament del cel. Primer va cobrir les teula

des dels edificis..., després les finestres més al

tes... i finalment el carrer al meu voltant.

Per mil formatgets de bola, què estava passant? 

Era com si la  nit  més fosca i sense lluna ha

gués caigut... en ple dia!

Jo estava MOLT MOLT MOLT espantat, ho he de 

confessar! Era tan fosc que no es 
dis tingia un gat d’un ratolí. El trànsit es

tava paralitzat i els vianants tenien dificultats 

per avançar. En la foscor impenetrable ressona

ven crits i sorolls preocupants:

—AAAH! 

9
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—Ei! Però què passa?

—QUI HA APAGAT ELS LLUMS?

I a més sentia un estrany soroll damunt meu, 

com un brunzit... BZZZ... ZZZ... ZZZ...

De sobte, una silueta FOSCA va sorgir d’aquella 

BOIRA NEGRA i es va dirigir cap a mi!

Escarriiitx... Auxiliii!

Aleshores aquell individu misteriós em va aga

far fort i em va arrossegar cap a un costat...

No vaig tenir temps de reaccionar perquè vaig 

sentir una altra cosa (una cosa grossa, MOLT 
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grossa!) que em passava pel cos

tat amb un ru it  de motor... 

BROOOOOMMM!

Era un AUTOBÚS enorme de 

dos pisos, que havia aparegut en

mig de la boira a tota velocitat!

Vaig saltar a la vorera just abans 

que passés l’autobús, que va anar 

a xocar contra una cabina de telè

fon!

CR A AA AA I X
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Per mil mozzarelles! Aquell vehicle fora de con

trol havia estat a punt d’atropellar-me!atropellar-me!
Enmig de la boira, que ja s’estava dissipant, vaig 

veure els passatgers que baixaven de l’autobús, 

trasbalsats però il·lesos.

El més espantat era el conductor.

La boira negra havia aparegut tan de cop que no 

havia tingut temps de frenar!

Mentrestant, l’individu misteriós 

que m’havia salvat s’havia aixecat i s’estava 

traient la pols de l’impermeable.

Uhm, tenia alguna cosa que m’era molt familiar! 

I de fet, quan es va girar, el vaig reconèixer... 
                                             Era en Sherlocko!
—Stilton, què fa encara assegut a terra com un 

babau? Au, vinga, aixequi’s! O he de deduir que 

també és un gandul, a banda de despistat?
Aleshores em vaig aixecar i vaig dir:

—Bon dia, Sir Sherlocko! Jo... Jo no l’havia reco

negut! Enmig d’aquesta foscor...

Ell, però, mirava al seu voltant ensumant l’aire:

12
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—Esniff! Esniff! Que no ho sent, Stilton?

Jo estava perplex:

—No sento... el què?

En Sherlocko va somriure, amb els ulls brillants: 

—L’aire fa olor de  misteri!
Jo em vaig girar, mig desorien

tat. L’estranya boira s’estava es

vaint ràpidament: el gris fosc 

estava aclarintse i deixava pas 

al gris clar típic de la ciutat de 

Ratington.

Per un moment em va semblar 

sentir encara aquell ZUM-
ZUM  d’abans... Després, però, em van distreu

re uns ratpenats que s’allunyaven volant.

     Que estrany..., ratpenats
       en ple dia! 
Vaig apartar aquells pensaments i vaig dir al 

meu amic:

—Gràcies sinceres, Sir Sherlocko! Si no hagués 

sigut per vostè...

13
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Ell continuava mirant al seu voltant, com si vol

gués enregistrar qualsevol detall  del que esta

va passant i del que acabava de succeir.

Aleshores va arronsar les espatlles i va dir:

—Quan ha aparegut la boira negra, he sortit i 

l’he anat a buscar. Sabia que es trobaria en difi

cultats davant d’un fenomen tan insòlit.

REGLA D’OR PER A UN INVESTIGADOR DE 

BIGOTIS: PREVEURE QUALSEVOL IMPREVIST! 

PRENGUI’N NOTA, STILTON!

Jo vaig treure el meu quadern de detectiu i vaig 

apuntar el seu consell. Amb tot, em va quedar 

un dubte: si es tracta d’un imprevist, com el pots 

preveure? Bah!

En Sherlocko, mentrestant, ja s’encaminava cap 

a casa seva. Vaig córrer darrere seu i, en passar 

per davant d’un quiosc, no vaig poder evitar 

veure que els  diaris no parlaven d’altra cosa 

que... d’aquella estranya boira negra.

—El fet, Stilton, és que des de fa un temps aques

ta BOIRA  NEGRA  s’abat inesperadament so

14
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13

bre la ciutat de Ra

tington. Tothom es 

pregunta per la na

turalesa d’un feno

men atmosfèric tan 

rar i inexplicable.  

A mi, però, m’inte

ressen més els seus 

aspectes... il·legals!
Jo estava perplex:

—La boira negra... 

és il·legal?

En Sherlocko va brandar el cap i va rebufar: 

—No digui bestieses, Stilton! Però el cert és que 

durant aquesta misteriosa boira augmenten les 

accions il·legals, és a dir, els delictes: robatoris, 

atracaments, assalts, estirades de bosses... Se 

m’ha girat feina. Miri!

Finalment havíem arribat al nostre destí, al car

rer de les Intrigues 13, i davant de l’agència hi ha

via una cua d’aspirants a clients.

15
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               de sobte               de sobte!
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En Sherlocko estava ben fastiguejat:

—Bufa! Encara no han entès que jo només m’ocu

po de casos interessants,  intrigants, 
estimulants...,
               en definitiva, 

                    de Sherlobigotis?!
Vingui, evitarem aquesta gentada fent servir el 

passatge secret!

Jo em vaig quedar de pasta de moniato... A quin 

passatGe seCret es referia?

16
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PLÀSTIC

En Sherlocko, però, ja era al carreró del darrere 

i m’assenyalava tres CUBELLS de les escom

braries al costat mateix de la reixa.

—Què fa, Stilton...? Que dubta? Segueixi’m!

En dir allò va aixecar la  tapa  del cubell del mig 

i s’hi va llançar a dins.

Jo vaig tractar de fer el mateix amb el cubell de 

la dreta, però alguna cosa no va anar com m’es

perava i... vaig acabar entaforat enmig d’escom

braries pudents!!!pudents!!!

17
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Sota el carrer es va sentir:

—Ah, gairebé me n’oblidava, Stilton! Només un 

cubell oculta el passatge secret... Faci el favor de 

triar bé!

Massa tard, esnif !

Un aspirant a detectiu, però, no es rendeix mai 

davant de la primera dificultat (ni davant de la 

pudor d’escombraries!), de manera que em 

vaig ficar dintre el cubell del mig i vaig arribar 

fins al final del túnel..., que donava directament 

al lavabo de l’Agència d’Investigació Sherlocko!

 
  i cap misteri és massa fosc 
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