
Ora bem, ora bem, ora bem, por onde é que 

começo a contar esta história?

Ah, pois, é isso. Para começar, apresento ‑me.

O meu nome é Stilton, 

Geronimo Stilton!
Sou um senhor, ou 

melhor, um roedor edi‑

tor. Dirijo o Diário dos 

Roedores, o quotidiano 

mais difundido da Ilha 

dos Ratos.

Com mil quei jos… 

começou tudo assim, 

Sou um Senhor,  
ou melhor, um roedor...
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tal e qual assim, naquela tarde de terça ‑feira, 

na redação do meu jornal.

Era um calmo dia de inverno. Lá fora fazia 

FRIO, mas no escritório da minha editora 

estava ‑se mesmo bem.

Tinha o lume aceso na lareira.

Ah, que calorzinho ta
–
o bom!

Beberricando um chá forte e a ferver, muito 

doce, mordisquei um pedaço de parmesão 

bem curado e voltei ao trabalho.

Faturas, contratos, recibos, estava a tratar da 

contabilidade da minha editora.

Portanto, parecia uma terça ‑feira normal, sos‑

segada, tranquila, eis senão quando…

Uma vozinha aguda trespassou ‑me os tímpa‑

nos, fazendo ‑me dar um salto na cadeira.

– CHEFE! – guinchou a Pinky, a minha assis‑

tente editorial.

 Sou um Senhor, ou melhor, um roedor…

 8

007-117-ManuscritoMisterioso_3as_imac.indd   8 08/03/17   15:16



 Sou um Senhor, ou melhor, um roedor…

– Por favor, Pinky, nada de guinchos! – res‑

mun guei. – E não me chames chefe!

Ela saltitou até à minha secretária, esboçando 

um ritmo de rap  com a cauda.

Reparei que (como sempre) trazia debaixo do 

braço a sua gorda agenda cor de morango, for‑

rada a pelo de gato sintético.
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– CHEFE, CHEFE, CHEFE! Tive uma ideia genial, 

como só eu podia ter. Queres que te diga qual 

foi, chefe? Hã? Queres? CHEEEEEEEEEEEFE!

– Não podemos falar disso mais tarde? Estou 

a trabalhar – repliquei eu, impaciente. 

– Ó chefe, mas é urgente, urgentíssimo!

– Livra! – resfoleguei. – Faz favor, não grites 

que eu não tenho as orelhas tapadas com 

 queijo!

– Chefe, tive uma ideia… – insistiu ela com 

ares de conspiradora. – Uma ideia explosi‑

va!!! – gritou logo a seguir, perfurando ‑me o 

tímpano direito.

Estremeci, dei um                na cadeira e caí 

de costas, levando comigo uma pilha de fatu‑

ras e de contratos.

– Pois então fala, diz lá o que é! – bradei exas‑

pe rado, apanhando as folhas espalhadas pelo 

chão.

sola
vanco

as cores, o g
rafismo, os títulos

, as
 capa

s...…

 Sou um Senhor, ou melhor, um roedor…
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– Chefe, temos absolutamente de participar na 

Feira do Livro de Ratoforte! Temos de nos pôr 

a par das novas TENDÊNCIAS: as cores, 

o grafismo, os títulos, as capas…

as cores, o g
rafismo, os títulos

, as
 capa

s...…

 Sou um Senhor, ou melhor, um roedor…
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