
EMILIO SALGARI
(Verona, 1862 – 1911)

Gran afi cionat als viatges i les 
aventures, va escriure nombroses 
novel·les i relats d’èxit. Tot i que 

no va abandonar mai Itàlia, gràcies 
a la seva desbordant imaginació, en 
les seves obres va descriure terres 

llunyanes i misterioses com si 
les hagués vist personalment! 

GERONIMO STILTON

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.
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Sandokan, el Tigre de Malàisia, defensa amb coratge 
la pròpia llibertat i l’illa de Mompracem, juntament 

amb els seus fi dels Cadells. Aconseguirà l’amor per la 
bella Marianna fer retornar la pau al cor de l’intrèpid 

pirata? La batalla està a punt de començar: 
Cadells, a l’abordatge! 

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

d’il·lustracions en color!

D’EMILIO SALGARI

D’EMILIO SALGARI



Sandokan.
Els tigres 

de Mompracem
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Un huracà 
sobre 

Mompracem

a nit del 20 de desembre de 1849, 

un violentíssim huracà va ar

rasar Mompracem, una illa salvatge situa

da a l’oest de Borneo.

A mercè del vent i de les onades, l’illa estava 

immersa en les tenebres, tret de dues LLu-
metes que brillaven dalt d’un penyasegat, 

que queia a plom sobre el mar. Eren les llums 

d’una cabana, damunt la qual one-

java una bandera vermella amb el cap 

d’un tigre. 

Tots els mariners del continent coneixien bé 

aquella bandera: des de feia temps aterria les 

7
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aigües malàisies i atacava amb feroci-
tat  les naus angleses. Era la bandera de 

Sandokan, el Tigre de Malàisia: el pirata més 

famós sorgit mai a l’oceà!

A l’interior de la cabana, en una habitació 

carregada de tresors increïbles, un home seia 

en una taula.

De complexió forta i espigada, l’home te

nia la pell daurada i faccions pronunciades. 

Una barba espessa li emmarcava el rostre, i 

una llarga cabellera negra li queia damunt les 

espatlles, sorgint per sota d’un vistós 

turbant. Semblava inquiet, com si esperés al

guna cosa o algú, i la seva mirada profunda 

estava enterbolida per la preocupació.

Poc després de la mitjanit, tot d’una, la porta 

de la cabana es va obrir: al llindar va aparèi

xer un tipus de moviments reposats, amb un 

bigoti arrissat i uns ulls grisos plens 

d’astúcia.

8

Un huracà sobre Mompracem
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L’home assegut es va aixecar d’un salt  i va 

abraçar ben fort el nouvingut.

—Yáñez! Amic meu! Per fi has tornat!

—sandokan! —va respondre 

Yáñez, amb un marcat accent por

tu guès—. Quina nit tan ter ri

ble! El viatge de tornada ha 

estat més esgotador del que es 

preveia... 

10

Un huracà sobre Mompracem
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La perla 
de Labuan

         andokan va començar a parlar:

         —I bé, fidel Yáñez, has pogut veure la 

Perla  de Labuan?

El seu company va negar amb el cap.

—No. L’illa de Labuan, on viu, està vigilada 

pels creuers anglesos i arribarhi és impossi

ble. Però es diu que és tan bonica que pot 

captivar el pirata més ferotge. Sembla que 

els seus cabells daurats i els seus 

ulls del color del  captiven  

tothom qui la veu.

Sandokan es va :

—Però ningú sap qui és ni com es diu? 

11
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—Hi ha qui diu que és la filla d’un colon —va 

contestar Yáñez—. D’altres, d’un lord, i fins i 

tot n’hi ha algun que diu que és parenta del 

governador de Labuan...

Sandokan es va quedar pensatiu durant uns 

moments, després va reaccionar i 

va preguntar:

—Què hi fan, els anglesos, a Labuan?

—Es preparen per a la batalla —va res

pondre Yáñez, en to calmós.

Sandokan es va enfurismar:

—Ah! Així que són tan temeraris que 

volen atacar Mompracem! Si gosen ni que si

gui alçar un dit contra la meva illa, se les hau

ran d’haver amb el Tigre!

—Odien els pirates  —va replicar Yá

ñez, seriós—. I tu no fas res més que atiar 

la seva rancúnia! Ataques els seus forts i els 

enfonses flotes de vaixells senceres...

—És veritat, però de qui creus que és la culpa? 

12

La perla de Labuan
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—va replicar fervorós San

do kan, amb la cara vermella. 

Després va continuar:—

Que potser no recordes 

com van ser de cruels amb 

mi? Em van destronar i van 

destruir  la meva família! Quin mal 

els havia fet, jo? Cap! Ara els odio... i me’n 

venjaré, en pots estar segur!

Sandokan es va quedar callat un moment, in

tentant dominar aquella ràbia que covava al 

cor des de feia tant de temps. Aquells records 

li provocaven molt de dolor i una gran 

TrISTeSa.

Finalment es va refer i es va adreçar nova

ment al seu amic, en veu baixa:

—Saps prou bé, Yáñez, que he estat despie

tat amb els meus enemics, però també lleial i 

generós. 

Yáñez, que coneixia bé els rampells d’altruis

14
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me del Tigre, va somriure  amb orgull i 

admiració:

—No una, sinó mil  veus poden ex

plicar al món la teva generositat! Ho 

poden dir totes les dones que has 

salvat de la batalla i que has tornat, 

amb gran risc i perill propi, a les se

ves terres. Ho poden dir les tribus que has 

defensat contra les incursions dels podero

sos. Ho poden dir fins i tot els  

que has salvat de les onades enmig de tem

pestes espantoses!

Sandokan es va quedar pensatiu. Aleshores 

va anunciar, mirant el seu company directa

ment a la cara:

—Demà partiré cap a l’illa de Labuan. 

—Tu, a Labuan? —Yáñez va remenar el cap, 

determinat.— Cometries una bogeria! Hem 

d’estar en guàrdia i moure’ns amb prudència, 

si no volem ser una presa massa fàcil!

15
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Sandokan no va afl uixar:

—Tens raó, estimat Yá

ñez. Però jo demà aniré 

a Labuan. Una forc a 

irresistible m’empeny cap 

a aquelles platges, i una 

veu dintre meu em diu 

que he de veure la noia dels cabells daurats 

de qui tant es parla... 

16
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