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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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El jove Dick Shelton, cavaller a la recerca d’honor i justícia,
està preparat per servir amb lleialtat i valentia el seu senyor,
Sir Daniel Brackley. Però una fletxa negra, llançada per
una mà misteriosa, farà trontollar totes les seves certeses
i canviarà per sempre el curs de la seva vida.
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La Fletxa
Negra
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Anglaterra,
en un temps llunyà...

Entre el 1455 i el 1485,
les dinasties dels Lancaster i dels York
van lluitar per conquerir la corona d’Anglaterra.
El símbol de la família Lancaster
era una rosa vermella i el de la família York,
una rosa blanca. Vet aquí per què l’enfrontament
entre aquestes dues dinasties és conegut com
la Guerra de les Dues Roses.
Aquesta extraordinària aventura va tenir lloc
justament aleshores, en una època de batalles,
cavallers i joves herois...
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La primera fletxa

E

ra una

esplèndida tarda de primavera.

El sol escalfava els camps i els ocells

refilaven alegres. Normalment,
en aquella època, els pobles de tot
Anglaterra bullien d’activitat: els
pagesos llauraven la terra,

sembraven, regaven..., però no pas
aquell any.
Des que havia ESCLATAT la Guerra de les Dues Roses tot havia canviat, i els homes del regne havien
deixat els camps per unir-se als seus
senyors en la batalla.
8
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La primera fletxa
Aquest era el motiu pel qual
aquella tarda el poblet de Tunstall estava gairebé desert.
Tunstall constava només d’unes
quantes cases

disseminades

per una vall completament verda, amb un riu i un pont que
el travessava.
El camí principal es dividia en

dos: per un costat s’internava

bosc endins i continuava fins a Holywood,
i per l’altre es dirigia cap al castell de Moat
House.
Aquella tarda, la campana del castell va re-

picar a una hora ben poc habitual.

D ONG, DONG DONG...
Era el senyal: volia dir que sir Daniel Brackley,
senyor d’aquelles terres, cridava nous homes per

REFORÇAR les seves files en la batalla.
9
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La primera fletxa
A l’últim repic, dos cavallers van
travessar el pont al GALOP.
El primer es deia Bennet Hatch,
conseller de confiança de sir Daniel. Era un individu alt i fornit,
amb els cabells negres i una

res-

plendent armadura platejada.

El segon era un jove el nom del
qual era Dick Shelton. Tenia els
cabells castanys i uns ulls tan blaus
que semblaven plens de

cel.

Després de la desaparició del seu
pare, el jove Dick havia estat criat
per sir Daniel, el cavaller que havia pres el
lloc de sir Harry Shelton en el govern de Moat
House.
En Dick només tenia divuit anys, però ja
es considerava preparat per viure aventures i
tenia moltíssimes ganes de demostrar el seu

VALOR.

12
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La primera fletxa
Passat el pont, els dos cavallers van travessar
un CAMP i es van acostar a un vell pagès que
cavava la terra.
Aquell pagès era en realitat un expert

AR-

QUER de nom Appleyard que, en arribar

a una certa edat, havia decidit retirar-se i fer
d’agricultor.
En Bennet Hatch i en Dick Shelton se li van
aturar al davant.
—Ei, Appleyard! Que no heu sentit la

cam-

pana de crida? —el va saludar en Bennet.
L’Appleyard va contestar bruscament:

—És clar que l’he sentit, fa molt de SOROLL!
Estava a punt d’afegir que no tenia cap intenció de tornar a lluitar quan una fletxa va xiular
ben a prop i va anar a clavar-se-li just davant
dels peus.
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La primera fletxa
La fletxa, molt

especial, era tota negra

i portava un missatge lligat amb un cordill.
Hi deia:

PER AL VELL APPLEYARD,
DE PART DE JOHN AMEND-ALL
I DELS BANDITS DE LA FLETXA
NEGRA.

L’Appleyard el va llegir i es va quedar blanc.
En Dick i en Bennet es van mirar
. Qui era en John Amend-all? I qui
eren els bandits de la Fletxa Negra?

14
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Un missatge misteriós

E

n Dick Shelton i en Bennet Hatch van
suggerir a l’Appleyard que tornés a casa.

Algú havia intentat ferir-lo i valia més que
busqués un lloc SEGUR!
En canvi, ells dos van mirar amb atenció al
seu voltant: qui havia llançat la fletxa encara
podia ser per allà...
Quan van sentir que s’acostava un cavall, es
van preparar per lluitar..., però no va fer falta!
L’home que se’ls apropava era sir Oliver Oates,

aliat de sir Daniel, que vivia a Holywood.

Havia estat precisament ell qui havia aconsellat sir Daniel que cridés l’Appleyard per
16
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Un missatge misteriós
anar a lluitar: era un arquer tan valent que segurament els proporcionaria una ajuda

DE-

CISIVA!
Tan bon punt va veure la fletxa negra clavada
a terra, sir Oliver va fer un bot:
—No pot ser... Una altra fletxa!!!
En Dick Shelton el va mirar amb
aire interrogatiu.
—Què voleu dir, senyor? Que ja n’heu vist
més, de fletxes com aquesta?
Sir Oliver es va posar seriós:
—I tant! Justament aquest matí n’he trobat
una clavada al portal de casa meva, amb un

missatge escrit a mà. M IREU ... —i va agitar un pergamí tot rebregat .

El missatge estava fet en versets, gargotejats
: les paraules, més

amb una lletra molt

que escrites, semblaven gravades!
Tot seguit en Dick Shelton i en Bennet Hatch el
van llegir.
17
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Un missatge misteriós
Quan va llegir el nom de Harry Shelton, en
Dick es va sobresaltar: era el seu pare!
Aquell

misteriós John Amend-all,

doncs, l’havia conegut. Però per què deia que
sir Daniel tenia el cor negre?
El noi va

reflexionar. Sir Daniel l’havia

criat com un fill. I sí, era un home

...,

però també un cavaller molt valent! A més,
havia estat amic del seu pare. Si no, per què
l’hauria deixat sota la seva protecció? En Dick
va BRANDAR el cap.
—Aquest missatge no té ni cap ni peus!
Sir Oliver es va adonar que el jove estava tras-

balsat i es va afanyar a tranquil·litzar-lo:
—És clar que no té ni cap ni peus! No et pots
fiar de les paraules d’un bandit que viu al bosc
i roba als

nobles cavallers de pas! Daixò... oi

que sí, Bennet?
L’altre no va contestar. Tenia la vista clavada
en el missatge.
19
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Un missatge misteriós
Es va ATURAR en una frase
en concret: Una altra per a
en Bennet Hatch, el traïdor...
En Bennet va recordar en
Harry Shelton, que en altres
temps governava aquelles

terrEs. Havia estat un
SENYOR bo i generós. Però
quan sir Daniel havia ocupat el seu lloc, ell havia passat a estar sota el seu COMANDAMENT.
Era per això que el bandit el qualificava de
traïdor?

20
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