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O Convite!

Capítulo I

11 de junho de 10 000 a.C. 
 09h30 –  No mamute escolar, 

antes das aulas da manhã

quando chegarmos à escola! – disse o Kromeleque.
– Achas que vai aceitar? – perguntou-lhe o Menir.
– Claro que vai. Mas quem é que não gostaria de 

participar no nosso novo fi lme histórico sobre a fantástica 
viagem de Marco Polo?

– Eu! – respondeu logo o Pinguinhas. – Aaaatchiiim! 
– E nós também! – disseram o Crava e o Tremoço.
– Então porque é que vão participar? – irritou-se a Ruby.
Olhando de lado para a nossa amiga, o Crava rosnou:
– A Dra. Didi voltou a avisar-nos de que, ou 

participávamos no parvo do vosso fi lme para subirmos as 
notas a História, ou zangava-se a sério connosco!

– Pois foi! – queixou-se o Tremoço. – E vocês 
sabem bem que, tal como a princesa deste 
fi lme, a Dra. Didi quando se zanga 
consegue ser mais assustadora do 
que um milhão de monstros! 

Ao ouvirem este exagero, 
claro que desataram todos a rir.

– Eu falo com ele
O Convite!
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Depois da risota geral, o Menir insistiu:
– Mas será que ele vai mesmo aceitar o nosso convite?
– Não sei, mas vamos tentar! – exclamou o Tocha.
– Era tão giro! – suspirou a Ruby, com um 

sorriso. – E depois, que eu me lembre, nunca aconteceu 
uma coisa destas num livro!

– O que nunca aconteceu num livro é haver um bando 
de totós tão totós como vocês! – exclamou o Crava, 
com maus modos.

Ao ouvir isto, o Pinguinhas e o Tremoço esqueceram 
por momentos o aviso da Dra. Didi e desataram a rir.
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Furioso, o Menir virou-se para trás e agarrou 
o Crava por um braço.

– Ai, somos totós? Eu já te mostro os totós! 
E mais rápido do que demora a dizer três vezes seguidas 

a palavra «paralelepípedo», fez dois totós ridículos no cabelo 
do Crava. 

– Então e esses totós, seu… seu totó – berrou ele no 
fi nal –, já os viste em algum livro? 

Perante a fi gurinha do Crava, a risota a bordo do mamute 
escolar foi tal, que o rabugento do Sr. Piranha desatou a ralhar 
com tudo e com todos. Até com o pássaro-rabo-

-de-cavalo e o besouro-franginha que apenas 
passavam por ali a voar.

– Portem-se beeeeem!
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Quando chegaram à escola ainda faltavam alguns minutos 
para o início das aulas. Os nossos amigos do Bando das 
Cavernas correram para a enorme pedra no centro do 
recreio, subiram todos lá para cima e o Kromeleque começou 
a fazer uma coisa absolutamente inesperada: começou a chamar 
por mim. Sim, por mim, o autor desta coleção!

– Nuno Caravelaaaaa! – gritava o Kromeleque, sem parar.
Tanto gritou que eu percebi que, se não lhe dissesse 

nada, ainda nos arriscávamos a passar esta aventura toda a 
ouvir os seus gritos. Por isso, contrariando todas as regras dos 
livros, resolvi responder-lhe:

– Sim, Kromeleque, já te ouvi. Diz lá o que se passa porque 
eu tenho de continuar a história. Além disso, um autor estar a 
falar assim diretamente com as personagens do seu livro é uma 
coisa um bocado doida!

– Ah! Ah! Ah! Não é nada – riu-se o Kromeleque. 
– Eu até acho bastante divertido e…
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– Kromeleque, tudo bem, amigo.… diz-me só 
uma coisa: porque é que resolveram chamar-me? 

– Porque temos um convite para te fazer! 
– interveio o Tocha, com estilo. – Queres fazer parte do 
nosso fi lme sobre a viag�  fantásti�  de Marco Polo?

– Eeeeeeuu? Nem pensem. Mas… vocês estão doidos? 
Cada um no seu lugar : eu escrevo os livros, vocês vivem as 
aventuras. É assim que…
– Vá lá! – insistiu a Ruby. 

– Porque é que tem de ser sempre 
a mesma coisa? Isso é tãããão chato.  
Vamos ser diferentes. Siiiiim???
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Acreditem, ainda tentei resistir de todas as formas. 
Expliquei que era um desastre a representar. Tentei  
fazer-lhes ver que era uma loucura eu estar dentro de 
um livro a viver uma aventura escrita por mim próprio. 
Até disse, já em completo desespero, que ficaria ridículo 
vestido de homem das cavernas. Mas de nada me valeu.  
A verdade é que quando a Ruby olha para nós com aquela 
carinha, é muito difícil dizer-lhe «não».

– Siiim? – repetiu a Ruby, de olhos fixos em mim, 
sorrindo e pestanejando de forma exagerada.

Derrotado, respirei fundo e respondi:
– Pronto, está bem. Já que insistem tanto, eu entro 

no vosso filme!
– Iééééééééé! – gritou o Bando das Cavernas, de alegria.
– Agora, vejam lá que cenas é que me põem 

a fazer…!
– Não te preocupes! – disse o Menir, depois de devorar a 

última das três sandes que tinha levado para o dia inteiro –,  
o argumento já está todo escrito!

De repente, ouviu-se o piar da coruja-toque- 
-de-entrada e o Bando correu para a sala de aulas,  
deixando-me aqui sozinho a pensar : No que eu me fui 
meter!

Três semanas depois, o filme ficou pronto e  
o resultado é este que vamos ver a seguir.  

Vira a página e…

Assista ao filme
com o Bando!
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– gritou a Dra. Didi, na sua habitual introdução. 
– Bom diaaaaaaa! – responderam os alunos.
– O divertido fi lme que vamos ver fala-nos da fantástica 

viagem de Marco Polo. E, para assistir a este trabalho 
realizado pelo Bando das Cavernas, temos hoje connosco 
um convidado especial que, imaginem, também participou 
como ator. Quem é ele?

E, claro, desatou tudo às gargalhadas. 
– Vamos lá acabar com as gracinhas! – ralhou a Dra. 

Didi. – Quem está hoje connosco é… o nosso autooor. 
Palmas para eleeeeee!

– Obrigado. Pronto, não exagerem. Afi nal foi só uma 
pequena participação!

– Sim – disse logo o Kromeleque, divertido –, mas a tua 
última cena conseguiu ser das mais cómicas do fi lme!

Ao ouvir isto, o auditório quase veio abaixo de tanto rir. 
Depois as luzes apagaram-se e o fi lme começou…

1 de julho de 10 000 a.C. 
09h40 - No interior do

auditório da escola
Capítulo 2

«A Viagem Fantástica!»
1.ª Parte

– Um bom dia a todos!

– Um o�angotango! – gritou alguém lá atr ás no go�o. 
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Para o projeto:

Apresenta
FILMES O CASTELO DO SR. LOPES
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aventura pelo desconhecido
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