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Sozinho na Caverna!

Capítulo 1

                                                         – exclamou 
o Kromeleque ao entrar na sede do Bando. – Vocês 
nem imaginam o que me aconteceu! 

– Posso tentar? – perguntou logo o Menir, lançando 
de seguida as hipóteses mais disparatadas que se possa 
imaginar: – Caiu-te um ramo em cima da cabeça e agora  
julgas que és um orangotango. Não? Espera, espera… 
o teu quarto foi invadido por um javali selvagem e a 
tua mãe não nota nenhuma diferença. Também não? 
Está difícil. Já sei: os teus pais alteraram o teu nome 
e agora, em vez de Kromeleque, chamas-te 
Karoço. Também não…?

Depois de tantos disparates, o Tocha, 
a Ruby, o Sabre e o Tzick não aguentaram 
e desataram a rir sem parar.  

10 de agosto de 10 000 a.C. 
 09h45 – No interior da sede
do Bando, no alto da árvore

– Estou perdido!
Sozinho

na Caverna!
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CAMPEÃO !

O Elo Perdido Sozinho na Caverna!

Ao ver os amigos naquela enorme risota, sem darem 
importância nenhuma ao seu desespero, o Kromeleque 
foi sentar-se a um canto e exclamou com ar ofendido:

– Podem rir à vontade, mas eu estou mesmo perdido!
Percebendo que o assunto era sério, o Bando, por 

fim, lá parou de rir.
– Mas afinal o que te aconteceu? – perguntou-lhe o 

Tocha.
Dando um enorme suspiro, 

o Kromeleque respondeu:
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O Elo Perdido Sozinho na Caverna!

– Sem querer, fi z a maior asneira da minha 
vida. Uma asneira tão hipergigantesca que, quando for 
descoberta, vou ter de passar o resto da vida escondido 
na floresta entre os chimpanzés!

– Mas podes dizer-nos, de uma vez 
por todas, que asneira tão grande foi essa? – insistiu 
o Tocha, já a ficar bastante impaciente. – É que… 

– Esperem! – interrompeu de novo o Menir. –  Agora 
é que eu vou acertar: levaste uma lesma-gigante para 
dentro de casa e ela entrou para a mala da tua mãe. 

  O quê? Também não acertei? 
Perante mais esta 

intervenção parva do 
Menir, o Tocha, a Ruby, 

o Sabre e o Tzick 
começaram outra vez a rir.
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O Elo Perdido Sozinho na Caverna!

Depois de muitas gargalhadas, o Tocha lá conseguiu dizer:
– Desculpa, Kromeleque. Mas é que o Menir às vezes 

diz com cada disparate que não dá para aguentar!
– Não sei porque é que são disparates! – resmungou 

o Menir. – Então o Kromeleque não disse que tinha feito 
uma asneira hipergigantesca? Querem 
asneira mais hipergigantesca do que levar uma lesma-
-gigante para casa e… 

– Chega, Menir! – interrompeu a Ruby. E, virando-se 
para o Kromeleque, perguntou: – Agora 

a sério, afinal o que 
foi que aconteceu?
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O Elo Perdido Sozinho na Caverna!

Lançando um olhar desesperado ao Bando, o Kromeleque 
fez primeiro um longo silêncio e, por fim, respondeu:

– Destruí a vassoura da minha mãe!
– Pfffffff! – fez logo o Menir, tapando a boca com 

as mãos para não desatar a rir outra vez. – E ainda 
falam vocês dos meus disparates. Pfffffff!

O Tocha, a Ruby, o Sabre e o Tzick ainda tentaram 
conter-se, mas a cara de gozo que o Menir 
fez foi tão cómica,
que ninguém aguentou e, 
claro, começou tudo de 
novo na risota.
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O Elo Perdido Sozinho na Caverna!

Entre muitas gargalhadas, a Ruby ainda tentou 
tranquilizar o amigo:

– Ah! Ah! Ah! Kromeleque, não me parece que destruir 
uma vassoura seja uma asneira assim tãããão grande que 
tenhas de ir viver escondido na floresta para sempre!

– O que acaba por ser um enorme alívio
para os chimpanzés – acrescentou o Menir, divertido –, 
que ficam livres de te aturar o resto da vida! Ah! Ah! Ah! 

E uma nova onda de riso invadiu-os a todos.
– Tens cá uma piada, Menir! – resmungou o 

Kromeleque. Baixando os olhos, 
exclamou: – Vocês ainda não 
perceberam a gravidade do 

que me aconteceu. Aquela não era 
uma vassoura qualquer!  
– Ai, não? – espantou-se 
o Menir. – Porquê?
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O Elo Perdido Sozinho na Caverna!

Abatido e desmoralizado, o Kromeleque explicou:
– Era uma vassoura muito, muito antiga que a minha 

mãe herdou da sua avó, que a recebeu da avó da sua 
avó e que por sua vez lhe tinha sido oferecida pela avó 
da avó da sua avó que…

– Para! – interrompeu o Tocha, com 
uma enorme vontade de rir. – Olha que estamos numa 
coleção pré-histórica. Se continuas a recuar assim no 
tempo até aos teus antepassados mais antigos, ainda 
chegas aos Aust ralopIT ecos! Ah! Ah! Ah!

E pronto, não há nada a fazer. 
Desatou tudo a rir outra vez.
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– Ah! Ah! Ah! – riu-se o Tocha.

 não resistiu a dar umas gargalhadas.

O Elo Perdido Sozinho na Caverna!

Enquanto o Kromeleque voltava a amuar com a risota, 
o Menir coçou a cabeça, como sempre faz quando não 
percebe alguma coisa, e, por fim, perguntou:

– Australopi quê? Isso come-se? Espera, 
tu não me digas que a avó da tua avó, da tua avó, da tua 
avó foi cozinheira na Austrália?

– Olha lá, Menir, é impressão minha ou tu neste livro 
estás a querer bater o recorde de disparates por página?

Depois desta pergunta do Tocha, até o Kromeleque, 
que estava amuado,

Só o Menir é que não percebeu onde é que estava 
a graça.



14 15

O Elo Perdido Sozinho na Caverna!

– Menir – explicou a Ruby –, Australopitecos é 
o nome de uma espécie que existiu no passado, 
parecida com os chimpanzés mas que já andava de pé 
como as pessoas. Ainda hoje há dúvidas se essa espécie 
seria mais próxima dos macacos ou dos humanos. Percebeste?

– Claro que percebi! – respondeu o Menir, fazendo 
uma pose de entendido no assunto. – Quer dizer que 
a avó do Kromeleque foi cozinheira na Austrália, 
chamava-se Piteca e era um chimpanzé que 
andava de pé!

Depois desta brilhante 
conclusão, nem é preciso dizer 
que se atiraram todos ao chão 
a rir… e ali ficaram durante 
bastante tempo.
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O Elo Perdido Sozinho na Caverna!

Após muitas gargalhadas e explicações, ficando no 
final a dúvida se o Menir teria realmente percebido quem foram 
os Australopitecos, o Tocha lá retomou o assunto da 
vassoura da mãe do Kromeleque.

– Tudo começou quando a minha mãe decidiu ir 
passar uns dias em casa da minha tia Pederneira e me 
disse que, desta vez, iria permitir que eu fi casse sozinho na caverna

porque, segundo ela, «já estou crescidinho»!
– Pfffff! Ah! Ah! Ah! – interrompeu o 
Menir, rindo com cara de gozão. – 

«Crescidinho»… um minorca 
destes…!

– Mas… como é que destruíste a vassoura? 






