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A bord del Llamp, el Corsari Negre solca les aigües dels 
mars del Carib a la recerca del duc de Wan Guld, el seu 

acèrrim enemic. Però la trobada amb l’Honorata,  
la bellíssima duquessa a qui agafa presonera, canviarà  

el seu destí per sempre...

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

d’il·lustracions en color!

d’Emilio Salgari

EMILIO SALGARI
(Verona, 1862 – Torí, 1911)

Gran apassionat dels viatges i 
de l’aventura, Emilio Salgari va 
escriure nombroses novel·les i 
històries d’èxit ambientades en 
llocs exòtics. Tot i que mai va 
sortir d’Itàlia, gràcies a la seva 
fervent imaginació va poder 

descriure en els seus llibres terres 
llunyanes i misterioses, com si les 

hagués vist en persona.

les aventures del

corsari negre

d’Emilio Salgari

les aventures del

corsari negre

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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L

Els pirates 
de la Tortuga

a nit tropical era calo

rosa i estrellada.

Un ventet suau bufava damunt 

de l’oceà, mentre una xalupa na

vegava entre les onades.

De sobte, una veu va cridar:

—Homes de la barca! ALTO!

Els dos mariners a bord de l’embarcació van 

córrer a retirar els rems i es van aixecar 

per mostrar que havien sentit l’ordre.

Tots dos devien tenir uns quaranta anys, eren 

musculosos i tenien la pell torrada pel sol.

Duien barrets de feltre amples, camises gasta
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des, subjectades a la cintura per una faixa ver

mella, i pantalons estripats. Tenien la barba tan 

espessa i esborrifada que semblava 

que no se l’ha guessin pentinat mai!

Un dels mariners, que es deia Wan Stiller, 

va murmurar:

—Digue’m, Carmaux, has descobert d’on pro

venia la veu?

—Mmm... em sembla que veig un 

vaixell, allà davant nostre! 

—va dir l’altre mariner agusant la 

vista.

—Creus que es tracta d’una nau 

enemiga? —va preguntar el Wan 

Stiller, que començava a preocu

parse.

El Carmaux va estirar el coll, però després 

va brandar el cap:

—No ho sé. No veig si ve de l’Illa de la Tortu

ga o de les colònies espanyoles!

Els pirates de la Tortuga
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—Doncs si són enemics, lluitarem! —va 

exclamar aleshores el Wan Stiller.

Però els dos homes de la xalupa no eren mari

ners qualssevol: eren pirates!
—Qui hi ha?! —va insistir la veu.

Però, aquesta vegada, el Wan Stiller va ser qui 

va contestar:

—Primer deixeuvos veure i digueunos 

qui sou!

En comptes de respondre, la veu va esclafir  

a riure.

El navili es va aproximar una mica més i la cla

ror de les estrelles el va il·luminar.

Era un veler àgil i ràpid, com els que els pira

tes de la Tortuga feien servir per saquejar els 

galions espanyols que transportaven a Euro

pa els tresors de l’Amèrica Central, Mèxic i les 

regions equatorials.

El Carmaux i el Wan Stiller van saltar d’alegria: 

era un vaixell amic!

Els pirates de la Tortuga
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Un pirata vestit tot de negre, dret sobre la 

coberta, va cridar:

—Us he reconegut, germans de 

la costa! Pugeu a bord, sigueu 

benvinguts!

El Carmaux va fer un bot:

—Ara sí que recordo aquesta veu!

I, efectivament, qui havia parlat 

era el pirata més ferotge i temible de tots els 

mars del Carib: el comandant Emilio di Rocca

nera, senyor de Ventimiglia i de Valpenta, cone

gut arreu amb el nom de... Corsari Negre!

Els pirates de la Tortuga
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E

A bord 
del Llamp

l Wan Stiller i el Carmaux van pujar 

al vaixell, anomenat Llamp. Canons 

amenaçadors  sobresortien del costat de la 

borda, i a la coberta hi havia un munt de pi

rates armats fins a les dents.

—Per mil balenes! —va exclamar un pi

rata—. Però si és el Carmaux!

—I també hi ha el Wan Stiller! —va interve

nir un altre home.

El Wan Stiller i el Carmaux van somriure 

en reconèixer les cares dels seus amics.

Aleshores, el Corsari Negre va baixar del pont  

de comandament i es va dirigir cap a ells.
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Anava vestit de negre, amb 

roba refinada: una capa, 

una casaca de seda, panta

lons cenyits a la cintura per 

una faixa amb franges, 

un parell de botes altes i un 

gran barret amb una llarga 

ploma que queia fins a les 

espatlles. Al contrari que els 

altres pirates, bronzejats per 

tantes hores passades al sol, el Corsari 

Negre tenia la cara pàl·lida i les faccions deli

cades, que li donaven un aire de cavaller. 

La seva mirada, però, era determinada i audaç.

El corsari va inflar el pit i va preguntar:

—Digueume, d’on veniu?

Una mica cohibit, el Carmaux va contestar:

—De Maracaibo, senyor! Érem a bord del vai

xell del Corsari Vermell, però els espanyols ens 

han atacat i ens hem vist obligats a fugir!
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El Corsari Negre es va estremir:

—El Corsari Vermell! El meu germà!
Amb una emoció ben visible, va agafar del braç 

el Carmaux i el va conduir a sota la co-
berta, sota la mirada encuriosida de la 

tripulació.

El Corsari Negre va fer passar el nouvingut a la 

seva cabina i, un cop sols, li va preguntar:

—Digueume..., què li ha passat al Corsari 

Ver mell?

—Malauradament l’han executat, senyor. 

Justament avui... —va contestar el Carmaux, 

brandant el cap.

El Corsari Negre va tancar els punys:

—Desgraciats! Com s’ho van fer per 

capturarlo?

—Érem lluny de Maracaibo —va ex

plicar el Carmaux— quan un huracà 

ens va sorprendre i vam naufragar en 

una illa. Els espanyols ens van agafar 
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per sorpresa i ens van conduir a Maracaibo. El 

Wan Stiller i jo hem aconseguit esca-
par-nos  gràcies a l’ajuda d’un nadiu, 

però el Corsari Vermell i els nostres com-
panys han estat ajusticiats per ordre del go

vernador Wan Guld, a la plaça de Granada.

El Corsari Negre va cridar:

—Ah, el governador Wan Guld! Ha executat 

sense raó els meus dos germans: primer el 

Corsari Verd i ara el Corsari Vermell... Me la 

pagarà!
Els seus ulls estaven plens de ràbia.
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