ÍNDICE
— Um Rapto Inesperado ·························································· 11
· Capítulo 1: Algo terrível acontece············································· 13
· Capítulo 2: Sozinhos não vamos longe ··································· 20
· Capítulo 3: O Carlos mete-se em apuros ································ 26
· Capítulo 4: Uma perseguição cheia de adrenalina··············· 31
· Capítulo 5: Preso numa cave sem saída·································· 35
· Capítulo 6: A situação vai de mal… a pior!····························· 41
· Capítulo 7: Os irmãos tentam escapar ···································· 46
· Capítulo 8: O
 Carlos não está em bons lençóis! ···················· 50
· Capítulo 9: Um plano arriscado!··············································· 55
· Capítulo 10: A notícia no jornal················································· 60
— Caderno de Experiências ····················································· 67
— Explicação de símbolos ······················································· 68
— Sobre a autora ····································································· 95

Um Rapto
Inesperado

Capítulo

1

ALGO TERRÍVEL ACONTECE
O fim de tarde estava tranquilo e a alegria do fim de semana
que se aproximava não deixava ninguém indiferente. Contudo,
apesar de nenhum dos irmãos adivinhar, algo de terrível iria
acontecer nessa noite.
— Terminaste?
— Espera… falta só… Já está! TPC terminados!
Os gémeos saltaram das secretárias do seu quarto, felizes por
terminarem os deveres a tempo de brincarem um pouco antes
do jantar. Desceram as escadas, atravessaram a cozinha e saíram
para o quintal, direitos ao laboratório, que ficava num canto do
jardim à volta da casa. Era uma pequena construção de madeira
que os tios haviam montado para eles: estava decorado como
um laboratório a sério. Apaixonados pelo seu novo espaço,
os gémeos passavam todo o tempo livre a fazer experiências.
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Mas desta vez, não chegaram a entrar.
Assim que se aproximaram, encontraram a Catarina, encostada à porta da
pequena construção. A irmã era sempre
muito alegre, mas desta vez estava sentada no chão com um ar desolado, tentando alegrar-se a comer marshmallows
de um saco poisado ao seu lado.
— Cat! — exclamou o Chico, preocupado. — Estás bem? Magoaste-te?
— Estou bem… — respondeu a Catarina, num soluço. — Só
estou muito triste…
— O que se passa? Alguém te fez mal? Podemos ajudar? —
perguntou, ansioso, o Carlos, que detestava ver os irmãos em
apuros.
— Nada. Não é nada — tranquilizou-o a irmã, enquanto
tentava enxugar as lágrimas. — É só que, bem… andámos este
tempo todo à procura de donos para os cachorros da Carbono,
e agora que os encontrámos e eles se vão embora daqui a umas
semanas… só me apetece chorar! Vou ter tantas saudades destes pequenotes!
Os três irmãos olharam para o relvado, onde os seis cachorrinhos brincavam. Um deles tinha conseguido arrancar uma
peúga do estendal da roupa e fugia pelo relvado fora, enquanto
os outros cinco o perseguiam. Quando o apanharam, os
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cachorrinhos atiraram-se para cima uns dos outros, cada um
a tentar ficar com a meia, no meio de latidos divertidos
e caudas a abanar.
— Tens razão. Vão deixar saudades... — concordou o Chico,
abraçando a irmã. — Mas pensa que vão ficar com donos maravilhosos; e que, se não fôssemos nós, eles estavam num canil.
Além disso, ficamos sempre com a Carbono!
— Por falar nisso, olhem só o que já chegou! — anunciou o
Carlos, tirando um pequeno embrulho do bolso e mostrando-o
aos irmãos. — Ia guardá-lo para logo à noite, mas acho que
agora é o momento certo.
O Carlos abriu o embrulho e despejou o conteúdo para as
mãos da irmã. Eram sete chapas em forma de diamante, uma
grande e seis pequeninas. Todas tinham um pequeno furo
para prender à coleira. A chapa maior tinha gravada a palavra
Carbono.
— Uau! — exclamou a Catarina. — Ficaram lindas! Vamos
pô-las nas coleiras deles! — E assobiou bem alto.
Imediatamente, os seis cachorros largaram a luta pela
peúga, que por aquela altura já estava toda rasgada, e foram
ter com os três irmãos a correr. A Carbono seguiu-os de perto.
Um a um, os irmãos colocaram as medalhas nas coleiras dos
pequenos cachorros.
— Pronto, assim nunca se hão de esquecer de que cresceram aqui, na sede do Clube dos Cientistas! E os vossos donos
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poderão escrever os vossos nomes nestas medalhinhas. Agora
tu, Carbono! A tua medalha é ainda mais especial! — comentava
o Carlos, de sorriso rasgado, enquanto terminava a sua tarefa.
— Ei! — reclamou a Catarina, levantando-se do chão e perseguindo um dos cachorros. — Esse saco de marshmallows
é meu! Dá cá!
Os cachorros alinharam logo na brincadeira e começaram a
latir e a saltar, abanando as caudas e fugindo em todas as direções. Quando a Catarina finalmente agarrou o saco, o Carlos
estava com um balde na mão e um sorriso maroto.
— Dá cá esses marshmallows, Cat. Põe-nos aqui neste balde.
Tive uma ideia para uma brincadeira.
A Catarina, curiosa, fez o que o irmão pedia. O Carlos deu
balanço com o balde e fê-lo rodar pelo ar.
— Cuidado! Assim os doces vão cair todos ao chão! —
gritou ela. Os cachorros devem ter achado o mesmo, porque se
lançaram a correr e começaram a procurar doces na relva. Mas
o Carlos continuava a rodar o balde, e, por mais que o virasse
totalmente de pernas para o ar, nenhum doce caía de lá.1
— Uau! Como é que fizeste isso? Deixa-me tentar! — pediu o
Chico, entusiasmado.
1
Não acreditas que é possível virar um balde ao contrário sem deixar cair o
que lá está dentro? Mas é verdade! Descobre esta surpreendente lei da física com
a experiência «Doces que desobedecem à gravidade!» na página 71 do Caderno de
Experiências!
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Depois de explicar como funcionava o
truque, os irmãos foram passando o balde
uns aos outros, virando-o para baixo e para
cima, rodando-o, e deixando os cachorrinhos todos baralhados.
O sol pôs-se e a noite caiu. Quase instantaneamente, a mãe chamou-os para jantar e os irmãos tiveram de terminar a brincadeira. Levaram os
cachorros para a casota da Carbono, deram-lhes ração e aconchegaram-nos nas mantas velhas que lá estavam.
— Tinhas razão. Mais vale aproveitar o tempo que temos
com eles, em vez de pensar que se vão embora. Foi um fim de
tarde muito divertido! — agradeceu a Catarina, durante o jantar.
O dia parecia estar a terminar em grande. Os irmãos deitaram-se, preparados para um fim de semana em cheio, e adormeceram depressa. Mas a noite não seria tão calma como eles
previam e algo de terrível estava prestes a acontecer.
A meio da noite, a Catarina entrou pelo quarto dos gémeos
e abanou-os.
— Acordem, depressa! Alguma coisa não está bem com os
cachorros!
Lá fora, ouvia-se o barulho de um motor velho, objetos a
partir-se e cachorros a ladrar. Os gémeos saltaram da cama.
O Chico agarrou num taco de basebol e os três desceram as
escadas a correr. Depararam-se com o pai, acabado de sair do
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quarto, de pijama e roupão, também ele estremunhado e preocupado.
— Pai! O que se passa? – perguntou a Catarina, assustada.
— Acho que são ladrões… Não sei o que querem, mas estão
a rondar a casa — respondeu o pai, munido com um rolo da
massa, caso fosse necessário usar uma arma de arremesso.
Lá fora, a Carbono gania altíssimo, deixando-os muito aflitos. O Chico avançou, com o taco de basebol em riste, e abriu
a porta para desafiar os ladrões. O pai seguiu-o de imediato e
os dois avançaram até ao quintal. O Carlos, que não queria ser
o único homem da casa desarmado, agarrou num dos guarda-chuvas da entrada e seguiu-os. Sentia-se ridículo a usar um
guarda-chuva como arma (ainda para mais, o da irmã!), mas
não havia tempo para procurar outra coisa.
Mal saíram, viram uma carrinha velha, branca, estacionada
à porta de casa. Dois vultos negros moviam-se rapidamente,
carregando grandes sacos para a carrinha. Assim que repararam no pai e nos gémeos, atiraram os sacos para a bagageira,
saltaram para dentro da carrinha, fecharam a porta com força e
arrancaram prego a fundo.
— Depressa, decorem a matrícula! — gritou o Carlos, a correr
atrás da carrinha, apontando para a matrícula com o guarda-chuva cor-de-rosa com coraçõezinhos amarelos. O pai e o
Chico seguiram-no, tentando ver a matrícula na escuridão da
noite. Mas era tarde demais. Estava escuro e a carrinha arran18
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cou excessivamente depressa: foi impossível ler a matrícula,
quanto mais decorá-la. Perderam-na de vista.
Um grito cortou o ar. Os três viraram-se imediatamente para
trás e voltaram a correr para casa. No quintal estava a Carbono,
que tinha sido amarrada pelos ladrões, a latir e a rosnar para se
ver livre das cordas. A casota tinha sido totalmente destruída.
— Os cachorrinhos! — gritava a Catarina, desolada. — Desapareceram! Levaram-nos! Todos!
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SOZINHOS NÃO VAMOS LONGE!
Nessa noite, a Carbono dormiu no quarto dos gémeos, de
tão agitada que estava. De manhã, assim que acordaram, a
cadela estava à porta do quarto, ansiosa por sair. Mal lhe abriram a porta, correu para a casota destruída e começou a latir.
Estava desolada.
Os irmãos tomaram o pequeno-almoço em silêncio. A Catarina tinha os olhos vermelhos e inchados, via-se que passara a
noite a chorar.
— Bom dia, rapazes. Bom dia, Catarina! — exclamou a mãe,
quando os viu. Nenhum dos três conseguiu responder-lhe. Não
parecia nada um bom dia.
— O vosso pai saiu hoje cedinho. Foi à esquadra prestar
declarações. Vamos ver se a polícia vem cá investigar o roubo
dos cachorros.
20

Um Rapto Inesperado

— Não foi um roubo, mãe! — declarou o Chico, furioso. —
Roubam-se objetos. O que aconteceu ontem à noite foi um
rapto! Um, não, seis! Seis raptos! Raptaram os filhos da Carbono!
A mãe olhou para ele e ajeitou-lhe o cabelo, num gesto
meigo. Achava que o filho estava a exagerar um pouco, mas não
disse nada. A Catarina levantou-se, declarando:
— Vou lá fora animar a Carbono. Deve estar ainda mais triste
do que nós. Coitada, perder seis filhos de uma vez só! E depois
de tudo o que ela já passou!2
Os gémeos seguiram-na imediatamente em direção ao
quintal. Lá fora estava a cadela, que revolvia os destroços da
casota, remexendo pequenos troncos de madeira e puxando as
mantas para longe.
— Deixa estar, Carbono, eles não estão aí. Foram todos
levados… Assim só te vais magoar… — murmurou a Catarina,
tentando agarrar nela e puxando-a para longe da casota destruída. Mas a Carbono não quis saber e soltou-se dos braços
da Catarina, voltando a focar todas as suas forças em revirar
a casota, como se estivesse desesperadamente à procura de
alguma coisa.
— Que estranho — comentou o Chico. — O que se passa com
ela? Não para quieta…
2
Se não leste o segundo volume desta coleção e queres saber o que já passou a
Carbono, lê O Clube dos Cientistas 2 – Um Estranho Caso na Quinta.
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Não foi preciso muito tempo para descobrirem. Passados
uns minutos, a cadela encontrou o que procurava e dirigiu-se
ao Chico com um trapo azul na boca. Assim que o Chico pegou
no trapo que ela tinha encontrado, a Carbono sentou-se na
relva, olhando fixamente para ele. Não abanava a cauda e tinha
as orelhas tristemente descaídas, mas olhava para o
gémeo com uns olhos fixos, esperançosos.
— O que diabo encontraste tu? Que
queres que faça com isto? — perguntou-lhe ele, sem perceber o que fazer
com aquele trapo.
— Chico! Isso é um pedaço de ganga! Parece um bolso de
trás de umas calças! — exclamou o Carlos, surpreendido.
— Pois é! Tens razão! Arrancaste isto do rabo de um dos raptores? Bem jogado, Carbono! Linda menina! — disse o Chico,
afagando a cabeça da cadela. A Carbono bateu as patas da
frente no chão e ladrou, assustando-os a todos.
— O que queres? Já percebemos que é um bolso de umas
calças de ganga e que lhes deste uma coça, mas não conseguimos fazer nada com isto! — comentou o Carlos, olhando para a
Carbono e abanando a cabeça.
Mas ela ainda não tinha desistido. De um salto, abocanhou
o bolso de ganga e tirou-o das mãos do Chico, levando-o à
Catarina. Poisou-o no colo dela e começou a empurrá-lo com o
focinho, ganindo.
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— O que queres tu dizer? — perguntou a Catarina, olhando
para o pedaço de ganga. — O que nos queres dizer com isto?
Eu não… Oh! Olhem! OLHEM! Aqui! O bolso está cozido a um
pedaço de calças que foi arrancado. Estão aqui umas letras!
Não muitas, mas estão!
— O que dizem? — quiseram saber os gémeos a uma só voz.
A Catarina mostrou-lhes o bolso e apontou. O bolso tinha
vindo com um pedaço de tecido agarrado. Não se via o início da
inscrição, mas conseguia ler-se, em letras garrafais, o seguinte:
… AIS&CIA
— Que estranho! Parecem letras bordadas, como se fosse a
farda de uma loja… O que será? — questionou-se o Carlos em
voz alta.
— Jornais e Companhia? Tem de ser alguma coisa que termine em «ais». Tipo uma loja de postais, ou de arranjos florais…
— Animais! — interrompeu a Catarina, de rompante. —
Animais e Companhia! Existe uma loja com esse nome a três
quarteirões daqui!
Os gémeos nem quiseram ouvir mais nada! Pediram autorização à mãe para irem dar uma volta com a Carbono e meteram-se a caminho. Pouco depois, encontravam-se os quatro
em frente à loja. Ficava numa esquina e tinha duas entradas. De
um lado, a entrada para os clientes, com portas de vidro e sinais
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luminosos que chamavam a atenção para os vários animais e
acessórios ali à venda. Do outro lado, uma porta de garagem
dava provavelmente acesso ao armazém da loja, onde se guardavam as rações, os aquários e as gaiolas que não estavam em
exposição.
— Vocês os dois vão lá dentro meter conversa. Finjam que
querem comprar um cão, ou assim. Eu vou com a Carbono
explorar a entrada para o armazém — declarou o Chico, que,
sem esperar, se afastou dos irmãos.
A Catarina e o Carlos entraram na loja e começaram a andar
pelos corredores, como se fossem clientes indecisos. Viram a
zona dos coelhos e hámsteres, passaram pelas rações de cão
e de gato, e encontravam-se ao fundo da loja, a olhar para os
aquários, quando ouviram o latir da Carbono, bem alto, vindo
lá de fora. Saíram a correr, viraram a esquina e encontraram o
Chico com um olhar perdido e o punho esquerdo cerrado. Ao
lado dele, a Carbono gania baixinho, cheirando o fundo da porta
de garagem do armazém e tentando abri-la com o focinho.
— O que foi? O que se passa? — preocupou-se a Catarina.
— A Carbono apanhou-lhes o cheiro… — declarou o Chico
solenemente. — Eles estiveram aqui!
— Como sabes, mano? Pode ser só um cheiro desagradável
que a está a fazer agir assim…
— Não… — interrompeu o Chico, abanando a cabeça com
força. — Foram eles. Os raptores estiveram aqui. E os cachorros
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também. Tenho a certeza. O cheiro não foi a única coisa que a
Carbono apanhou… Também encontrou isto.
E abriu a mão esquerda, revelando uma pequeníssima
coleira com uma medalha cortada em forma de diamante, exatamente igual às que os irmãos haviam dado aos cachorros no
dia anterior.
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