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Era uma EnEvoada 
noitE dE outubro...

Era uma enevoada noite de outubro.

Em vez disso, pobre de mim, encontrava-me 
no meio de uma escura f loresta ... 
E querem saber porquê? Já vos conto!
Começo por me apresentar. O meu nome é 
Stilton, Geronimo Stilton.  Dirijo o jornal 
mais lido da Ilha dos Ratos, o Diário dos 
Roedores. Tinha 
pois partido de 
Ratázia para ir 
ter com a minha 
tia Lippa, de 
férias em Pico 

Ah, como desejaria estar na minha casa!
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Fedorento. Para isso tinha de
atravessar a Floresta Sombria, um bosque 

espesso e intrincadíssimo no Vale dos Vam-
piros Vaidosos.
Já há muito que atravessara a Garganta 

do Gato Cansado, quando dei comigo num 
cerrado, cerradíssimo banco de 
Não se via um palmo adiante do focinho!
Tentei orientar-me pelo mapa, mas, chegado 
ao Morro do Lume Apagado, percebi que me 
tinha perdido irremediavelmente!!!
Com efeito, a estrada tornava-se cada vez mais 
estreita e, pouco a pouco, ficou reduzida a um 
caminho de terra batida.
Tentei telefonar à minha irmã Tea, mas ao que 
parecia o telemóvel não funcionava.
Ah, come avrei voluto essere a casa mia!
Prossegui ainda por mais meia hora, no meio 
do mais espesso dos nevoeiros, até que me 
encontrei frente a uma bifurcação. Por entre o 
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Ah, como desejaria estar na minha casa!

 Era uma EnEvoada noitE dE outubro...
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nevoeiro, como por magia, divisei um letreiro 
de fundo preto:

Atónito, consultei o mapa.
– Com mil mozarelas... Que estranho! Aqui 
não fala de castelo nenhum!
Voltei a dobrar o mapa e meti-o na algibeira 
do casaco.
Decidi voltar à esquerda e ir até ao castelo 
pedir informações.
Mas, de repente, o céu foi rasgado por uma 
FAÍSCA  que caiu perto, mas pertíssimo, 
de mim! O raio iluminou os contornos de um 
castelo em ruínas, com pináculos aguçados 
como facas. Nesse momento, nesse preciso 
momento, o carro parou! Tinha-mo empres-
tado o meu primo Esparrela e nunca me devia 

Para o castelo 
Zumzumiau

Ah, como desejaria estar na minha casa!

 Era uma EnEvoada noitE dE outubro...
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O raio iluminou os contornos de um castelo...
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ter fiado nele. Saí do automóvel sem saber 
muito bem o que fazer. Começou a chover e 
não tardou que ficasse com os bigodes a 

ESCORRER água.
E se estava frio!
Enxuguei os bigodes, indeciso. Depois levan-
tei a gola do sobretudo e meti-me pelo cami-
nho empedrado que levava ao castelo.

O caminho estava coberto de tojo seco que 
estalava sob as minhas patas. Há quanto tempo 
ninguém o devia varrer!
Talvez o castelo estivesse desabitado...

  erguia no ar as folhas secas

   de outono...

 Soprava um vento gélido que

O raio iluminou os contornos de um castelo...

 Era uma EnEvoada noitE dE outubro...
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