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TUDO COMEÇA COM UM ESTOIRO!

Eram 9 horas da manhã e a Agência de Investi-
gação Rodolfo Raposo estava de portas aber-
tas. Já havia uma longa fila de animais à espera: 
ovelhas, ratos, corujas, leopardos, avestruzes e  
muitos mais.

No interior, o Rodolfo estava senta-
do à secretária, a polir com a cau-
da felpuda a sua lupa preferida. 
Lançou um olhar ao relógio,  
guardou a lupa numa gaveta e 
carregou num botão que havia na  
secretária.

RODOLFO RAPOSO, DP
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— Sra. Mangusta, mande entrar o primeiro 
cliente — disse ele junto a um pequeno microfone.

— Com certeza, Sr. Raposo — respondeu uma 
voz por entre estalidos.

— Espero que hoje apareça algo interessante 
— murmurou Rodolfo para si mesmo. — Se tiver 
outro caso de um esquilo que perdeu as nozes, 
acho que vou…

Naquele preciso instante, ouviu-se um grito se-
guido de um enorme…

BUUUM!

O Rodolfo pôs-se imediatamente de pé e saiu 
do gabinete a correr.

Ao chegar à receção, era o caos. Havia fumo 
e os animais subiam pelas paredes, saltavam  
pelas janelas e desciam a escada a toda a velo-
cidade.
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A Sra. Mangusta abanava os braços e berrava:
— Abandonem o edifício civilizadamente, por 

favor!
O Rodolfo estava prestes a descer quando o 

fumo se dissipou, os gritos pararam e uma silhue-
ta provocante se aproximou lentamente.

O detetive esfregou os olhos e pestanejou duas 
vezes. A silhueta materializou-se numa jovem ca-
niche de grandes olhos castanhos e pelo negro 
macio. Trazia uma boina vermelha num dos 
lados da cabeça.

— O fogo de artifício pode ser mui-
to útil — ronronou ela com um so-
taque francês e abanando uma 
caixa de petardos vazia. — Es-
pero que não se importe que 
eu tenha... como é que vocês 
dizem?… furado a fila — acres-
centou.

O Rodolfo esboçou um 
meio-sorriso.

— Não há problema. Foi um 
belo truque. Eu próprio posso vir 
a servir-me dele no futuro.
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— Os cães gostam de truques — re-
torquiu a caniche. — Talvez possa 

ensinar-lhe mais alguns. Mas, 
por agora, o espetáculo aca-
bou.

Ela atravessou a receção 
agora vazia, sorrindo para uma 

surpreendida Sra. Mangusta, e 
entrou no gabinete do Rodolfo.
— Sra. Mangusta, não se preocu-

pe — disse o Rodolfo. — Eu trato disto.
O detetive foi sentar-se à secretária e a caniche 

começou a falar.
— Chamo-me Suzanne Chienne. Sou dona 

de uma das mais importantes galerias de arte  

Autopatrato

Ossos
negros
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de Paris. Nela estão alguns dos quadros mais  
famosos do mundo. Veja por si mesmo.

— Fascinante, mademoiselle, mas sou um de-
tetive, e não crítico de arte — replicou o Rodolfo, 
fechando bruscamente o catálogo. — Porque ha-
veria isto de me interessar?

— Porque me apaixonei pelo quadro errado — 
respondeu a Suzanne.

O Rodolfo piscou os olhos.
— Ai sim?…
— Há duas semanas, comprei um quadro a uma 

galeria cujo dono é um urso-pardo russo cha-
mado Dimitri Botabaixomitch. O quadro não era 
grande, tinha um ar bizarro, mas eu ADOREI-O.  
Um dia depois, recebi um telefonema.

— De quem? — perguntou o Rodolfo.
— Do Dimitri. Ele disse que o funcionário da ga-

leria tinha cometido um erro. O quadro não estava 
à venda. Por isso, queria-o de volta.

— Deixe-me adivinhar… a senhora recusou.
— Obviamente. Eu estava apaixonada pelo qua- 

dro. Ofereci-lhe mais dinheiro, dez vezes mais 
do que já tinha pago, mas ele continuou a di-
zer que não estava à venda. De seguida,  
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começou a chamar-me nomes desagradáveis. 
Bem, foi a gota de água. Ninguém pode ser de-
sagradável com a Suzanne Chienne. Por isso,  
desliguei.

— É um comportamento estranho para um ho-
mem de negócios — murmurou o Rodolfo. — Re-
cusar um valor dez vezes superior ao preço inicial 

— Ontem recebi isto — continuou a Suzanne, 
que entregou ao Rodolfo um bilhete.

O Rodolfo analisou a letra. Então cheirou o  
papel. Pensou ter reconhecido um odor: a urso- 
-pardo, mas não só...

— Tenho de admitir que este bilhete me per-
turbou — declarou a Suzanne. — Fechei a minha  
galeria ao público. Tranquei-a. Ativei os alarmes. 

ESTA É A SUA ÚLTIMA 

OPORTUNIDADE. DEVOLVA-ME O 

QUADRO, OU VAI ARREPENDER-SE.
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Apanhei logo um voo direto para Londres e aqui 
estou eu.

O Rodolfo ergueu os olhos.
— Parto do princípio de que não está nos seus 

planos devolver o quadro.
A Suzanne abanou a cabeça negativamente.
— Primeiro, ele é desagradável comigo. Depois, 

faz-me ameaças. Por fora, posso ser uma cani-
che, mas, por dentro, sou um autêntico rottweiler.

— E não quer contactar a polícia?
— E se eles disserem que o Dimitri tem ra-

zão? Que devo devolver o quadro? — retorquiu a  
Suzanne. — Além disso, os agentes da polícia não 
são muito espertos. Quero ficar com o quadro e 
descobrir porque é que o Dimitri o quer tanto de 
volta. Aparentemente, passa-se alguma coisa 
com aquele quadro.

— Certamente — assentiu o Rodolfo. — Muito 
bem, aceito o caso. Volte imediatamente para a 
sua galeria e eu irei ter consigo. A senhora pode 
ter cadeados e alarmes, mas o Dimitri terá pés de 
cabra e berbequins. Temos de transformar a ga-
leria numa fortaleza. Então poderemos investigar  
o motivo por que aquele quadro é tão especial.
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— Merci, monsieur Raposo — disse a Suzanne. 
— Eu sabia que podia contar consigo. Vejo-o em 
Paris esta tarde.

A caniche pegou no seu catálogo e foi-se  
embora.

Rodolfo carregou noutro botão que havia na 
sua secretária. O altifalante emitiu ruídos.

— Ouviste tudo, Alberto? — perguntou ele.
Uma voz esganiçada retorquiu:
— Claro que sim.
— Ótimo — disse o Rodolfo. — Vou já descer.
Dirigiu-se a uma estante e puxou um exemplar 

de O Fantástico Sr. Raposo.
A estante deslizou para o lado e revelou um 

poste que parecia descer mais de um qui-
lómetro até às profundezas da terra

O Rodolfo calçou um par de luvas e 
perneiras que estavam penduradas 
na parede.

Saltou para o poste e come-
çou a deslizar rapidamente. Pouco  

depois, apertou as pernas para 
abrandar a velocidade. Aterrou com 

um ligeiro puf! num tapete situado  
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a meio de um laboratório subter- 
râneo.

— Bom dia, Alberto — disse o Rodolfo.  
— Que tens para mim?

Uma pequena toupeira com uns 
óculos enormes emergiu das som-
bras.

— Ouvi dizer que vais a Paris…
Puxou um bocado de corda que 

tinha debaixo do braço, abrindo 
uma cortina que revelou uma 
motorizada.

— Isto é uma Vespa — in-
formou. — Toda a gente lá tem 
uma. Contudo, a tua é um boca-
dinho diferente.

A toupeira puxou uma alavan-
ca na lateral da moto e um grande 
foguete surgiu na parte traseira.

— Ela voa — anunciou o Alberto, 
cheio de orgulho.

Puxou outra alavanca e um 
enorme saca-rolhas apareceu à 
frente.
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— E escava túneis.
Apontou para uma terceira alavanca.
— E, se puxares esta, a moto transforma-se 

num submarino.
— Uau — exclamou o Rodolfo. — Mais alguma 

coisa?
— Por acaso, sim — respondeu o Alberto. — Se 

assobiares, ela vem ter contigo. Num raio de cem 
metros. E, se tocares naquele ecrã, podes falar 
comigo a qualquer altura.

O Rodolfo sorriu.
— Também serve cafés?
— Er... na verdade, não — desculpou-se logo  

o Alberto. — Eu não... er... não tinha pensado nisso 
— Estou a brincar, Alberto — retorquiu o Rodolfo. 

— É fantástica! — Subiu para cima da motorizada. 
— Agora, mostra-me como este foguete funciona. 
Tenho de estar em Paris ao meio-dia.
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UM PRESENTE DE CAIR PARA O LADO

O Rodolfo encontrava-se na galeria da Suzanne, 
chamada La Chienne de Paris. As paredes eram 
brancas e estavam nuas, com apenas alguns 
quadrados cinzento-claros a cada dois metros.

— Onde estão os quadros? — lançou ele.
A Suzanne sorriu.
— Mandei instalar isto no início do ano. Agora 

estou muito satisfeita por ser tão previdente.
Ela tirou um comando do bolso e carregou num 

botão vermelho. Ouviu-se um zunido e os quadra-
dos cinzentos voltaram-se, revelando os quadros.

— Muito engenhoso — comentou o detetive.  
— O Dimitri não tem hipóteses. Agora, qual é o 
quadro que ele quer de volta?
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A Suzanne deslizou até um pequeno quadro na 
extremidade da sala.

— Este — indicou ela.
Não havia dúvidas de que era um quadro muito 

estranho.
Rodolfo leu a descrição que se encontrava por 

baixo: «Ratazana a Inspecionar Um Bicho-de-Conta  
Nervoso, de Cãodinski.»

— Não é incrível? — disse 
a Suzanne. — Tem tantas 
leituras possíveis. Sempre 
que se olha para ele, parece  
que se descobre algo novo.

— Realmente, é  muito 
diferente — comentou o  

Rodolfo, olhando para os outros 
quadros existentes na galeria da Suzanne.

— É por isso que estou tão empolgada — conti-
nuou a caniche. — O Cãodinski é uma descoberta 
recente.

Naquele momento, ouviram alguém bater à 
porta. A Suzanne carregou num botão no co-
mando e os quadros voltaram-se, deixando as  
paredes nuas.
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— Esconda-se — disse o Rodolfo. — Vou ver 
quem é.

O detetive dirigiu-se lentamente para a por-
ta, pronto a fazer uso de um dos seus golpes de  
kung-fu. Pôs a pata na maçaneta e abriu uma 
fresta. Não viu ninguém. Por isso, abriu mais um 
pouco.

Um esquilo entrou disparado e olhou surpreen-
dido para o Rodolfo.

— Rodolfo! Que estás a fazer aqui?
O esquilo trazia vestido um uniforme da polí-

cia, e a sua identificação dizia: «Estela Cautela, 
detetive-júnior, DEI (Destacamento de Espiões e  
Investigadores)».

— Estela! — espantou-se o Rodolfo. — Pergunto-te  
o mesmo!
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— O governo francês contactou-nos — explicou 
a Estela. — A Galeria Chienne fechou portas ao 
público de forma súbita. Sem aviso prévio. Sem 
nenhuma explicação. Pareceu-lhes estranho.

— Bem, mas não se passa nada — retrucou o 
Rodolfo.

— Ai não? — devolveu a Estela com um sorriso 
irónico. — Então, que estás aqui a fazer?

Um segundo depois, ela foi afastada do cami-
nho por um buldogue de aspeto zangado.

— Rodolfo Raposo! — ladrou ele. — Eu deveria 
ter adivinhado.

— Adelino Canino! — replicou o Rodolfo, com 
uma vénia de troça.

— Dá-me três boas razões para não te prender 
por adulteração do local de um crime — lançou  
o Adelino.

A Suzanne Chienne avançou.
— Isto não é o local de um crime, monsieur.  

É a minha galeria e fui eu mesma que convidei o 
Sr. Raposo a cá vir — disse ela.

Por um momento, o Adelino interrompeu-se  
e observou a elegante caniche, mas rapidamente 
se recompôs.
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— Não sei o que ele lhe disse, mademoiselle, 
mas, se tem algum problema, deveria ter recor-
rido a mim, o chefe do DEI, e não a este indivíduo 
intrometido.

— Eu não tenho nenhum problema — retorquiu 
a Suzanne. — O Sr. Raposo é um querido amigo.

O Adelino olhou à sua volta para as paredes 
nuas da galeria e voltou a fitar a Suzanne.

— Se não tem problemas, onde é que estão to-
dos os seus quadros?

A Suzanne pestanejou.
— Estão em segurança.
— Não foram roubados?
— Não.
— Não acredito em si.
— Problema seu — disse a 

Suzanne.
— Prove-o. Caso contrário, 

prendo-a.
A Suzanne suspirou.
— Muito bem. 

Prenda-me.
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A Suzanne esticou os braços, à espera das 
algemas. Seguiu-se um silêncio tenso. Então, 
alguém bateu à porta e isso fez toda a gente 
sobressaltar-se.

O Rodolfo aproximou-se da porta.
— Não! — rosnou o Adelino. — Estela, vai ver 

quem é.
O esquilo abriu a porta com muito cuida-

do e saiu. Ouviram-se sons abafados de uma 
conversa e então Estela regressou com um  
embrulho.

— Entrega para a senhorita Chienne — anun-
ciou. — Diz aqui que é de um admirador. Pelo chei-
ro, dir-se-ia que vem daquela loja de queijos fina 
ao fundo da rua.

— Dá-me cá isso, Estela — precipitou-se o  
Rodolfo.

— Ah, não, nem pensar — disparou o Adelino, 
interpondo-se entre o Rodolfo e o embrulho.

— Não sejas tonto, Adelino — disse o Rodolfo. 
— Não sabes quem enviou isto nem o que está lá 
dentro.

— E tu sabes? — devolveu o Adelino. — Não 
me digas que a loja de queijos está envolvida  
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neste mistério! Ou talvez haja aqui dinheiro?  
Ou um quadro roubado?

— Adelino, não abras isso! — rosnou o Rodolfo.
Mas o Adelino já estava a rasgar furiosamente  

o embrulho.
— Vou descobrir o que se passa aqui — res-

mungou ele.
O buldogue pôs a pata dentro do embrulho  

e tirou um pedaço de queijo amarelado. Fran-
ziu o sobrolho, cheirou o queijo e caiu redondo  
no chão.

— Oh, não — exclamou o Rodolfo, que saltou 
para cima do queijo e o cobriu com o corpo.

— Que é isso? — gritou a Estela.
— É o Le Pong Beaucoup, o queijo mais  

malcheiroso de Paris! — explicou o Rodolfo. — 
Derruba alguém em segundos. E envenena-a em 
minutos. Sai daqui, e leva a Suzanne contigo!

Um gás amarelo começava a esgueirar-se pe-
las extremidades do casaco do Rodolfo.

A Estela agarrou na Suzanne e dirigiu-se a uma 
pequena porta situada nas traseiras da galeria. 
Enquanto a atravessavam encolhidas, as por-
tas principais da galeria foram escancaradas 
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e dois lobos com máscaras antigás entraram  
a correr.

Os lobos soltaram risinhos abafados quando 
passaram por cima do corpo de Adelino, ainda in-
consciente.

O Rodolfo sentia o queijo começar a efervescer 
e borbulhar à medida que o gás tentava libertar- 
-se. Os lobos observaram o Rodolfo, que ainda 
estava no chão com os olhos fechados.

— Daqui ele não sai — disse um.
— Não nos vai causar problemas — concordou 

o outro.
Tinham ambos um fortíssimo sotaque russo.
O primeiro lobo pôs um saco de ferramentas no 

chão e tirou um pé de cabra.
O Rodolfo sentiu a cabeça começar a andar à 

roda. Então teve uma ideia.
— Hmmr phhr mmm — disse ele.
— Quê? — perguntou o primeiro lobo.
— Hmmr phdd mmrr — disse o Rodolfo, ace-

nando ao lobo para se aproximar.
Este último inclinou-se e pôs o focinho bem 

próximo do de Rodolfo.
— Quê? — rosnou.
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Num ápice, o Rodolfo pegou no queijo, tirou a 
máscara do lobo e meteu-lhe o queijo na boca. 
A surpresa foi tal que o lobo o engoliu. Primeiro, 
ficou vermelho. Depois, roxo.
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Por fim, correu para fora da galeria, com um 
fumo amarelo a sair-lhe pelas orelhas.

O Rodolfo pôs-se de pé e olhou em volta à pro-
cura do outro lobo, mas a galeria parecia deserta. 
Então, sentiu algo pesado a atingir-lhe a parte de 
trás da cabeça, e tudo ficou negro.

Passou algum tempo. O Rodolfo sentiu que al-
guém tentava despertá-lo. Abriu os olhos e viu a 
Suzanne inclinada sobre ele. O detetive sentou-se 
e esfregou a cabeça.

— Estão todos bem? — perguntou.
— O Adelino está a falar de unicórnios cor-de- 

-rosa mas, tirando isso, parece que estão todos 
bem — respondeu ela.

— E o quadro? — quis saber o Rodolfo.
— Todos bem... Todos menosele — disse a  

Suzanne. — O meu Cãodinski desapareceu!
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O URSO AUSENTE

O Rodolfo atravessava velozmente uma longa 
avenida na sua Vespa quando tocou no ecrã do 
guiador.

— Alberto? Estás aí? — chamou ele.
De súbito, o Alberto apareceu.
— Estou aqui, Rodolfo.
Ao fundo, o detetive conseguia ver o quartel- 

-general temporário que a toupeira instalara nos  
esgotos parisienses.

— Preciso da tua ajuda — lançou o Rodolfo. 
— Estou a dirigir-me para o escritório do Dimitri  
Botabaixomitch, junto à Torre Eiffel.

— Achei mesmo que estavas na galeria — retor-
quiu o Alberto.
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— E estava — explicou o Rodolfo. — Só que dois 
lobos arrombaram a galeria e levaram o quadro 
da Suzanne. Quase morri por causa de um queijo 
malcheiroso, antes de ter levado na cabeça com 
um... Enfim, o que interessa é que tenho de en-
contrar aqueles lobos.

— Achas que levaram o quadro para o escritório 
do Dimitri?

— Não sei — respondeu o Rodolfo. — Mas  
sei que aquele urso-pardo está por trás de tudo 
isto.

O Rodolfo virou para uma via secundária.
— Então, como é que eles roubaram o quadro? 

— perguntou o Alberto.
— É uma história bastante longa, mas, basica-

mente, o Adelino apareceu — respondeu o Rodolfo.
— O Adelino? — exclamou o Alberto. — O DEI 

está metido ao barulho? Que estranho.
— Pois é — concordou o Rodolfo. — Este caso 

está a ficar cada vez mais estranho. E sincera-
mente não me parece que se trate apenas de 
um quadro, Alberto. Aqueles lobos podiam ter 
roubado tudo o que havia na galeria da Suzanne, 
mas levaram apenas o Cãodinski. Aquele queijo  
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malcheiroso podia ter-nos matado. Quem comete 
um assassínio por causa de um quadro?

— Sim, de facto, é bizarro — disse o Alberto. — 
Então, que queres que eu faça?

— Descobre tudo o que conseguires sobre o 
tipo, o Cãodinski — pediu o Rodolfo. — Temos de 
saber o que está na origem do grande interesse 
do Dimitri.

— É para já — afirmou o Alberto.
O Rodolfo desligou o ecrã. Olhou para cima e 

viu a Torre Eiffel mesmo à sua frente. Estacionou 
a moto e percorreu a pé as últimas centenas de 
metros, de modo que ninguém desse 
pela sua chegada. Quando se apro-
ximou do escritório do Dimitri, 
escondeu-se atrás de uma  
sebe.

O detetive viu um lobo junto 
à porta. À frente do escritório 
havia uma carrinha. Uma ca-
bra ainda jovem arrastou uma 
secretária para a traseira do veícu-
lo e a seguir foi sentar-se no lugar do 
condutor.
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— Estás a tentar escapulir-te, Dimitri? — mur-
murou o Rodolfo.

O detetive sabia que tinha de se aproximar. Atra-
vessou a rua, colou-se à lateral da carrinha e deu 
uma espreitadela: não havia nenhum quadro, ape-
nas material de escritório. O Rodolfo olhou para o 
lobo junto à porta. Então teve uma ideia.

O Rodolfo sempre fora bom a projetar a voz. No 
passado, apanhara o célebre gangue do Macaco 
Roxo fazendo parecer que o chefe da quadrilha, 
Bruno Babuíno, tinha ficado preso num tanque de 
supercola.

Aquela era uma boa altura para aplicar as suas 
habilidades de ventríloquo.

Rodeou o focinho com uma das mãos e gritou:
— Como é que vim parar aqui?
Até parecia que a sua voz saía do interior da  

carrinha.
O lobo olhou para cima.
— Onde estou? Socorro! — lançou novamente 

Rodolfo.
O lobo começou imediatamente a correr e sal-

tou para dentro da carrinha, olhando para todos 
os lados, confuso. O Rodolfo, sem perder tempo, 
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fechou as portas atrás dele e 
deu-lhes uma pancada.

— Pode ir, condutor — 
disse ele, com o seu me-
lhor sotaque russo.

Ligaram o motor da 
carrinha e o veículo ar-
rancou logo de segui-
da. O Rodolfo ainda ouviu  
o lobo a berrar e a bater fu-
riosamente nas paredes da  
carrinha.

— Menos um com que me preocupar — disse o 
detetive.

Então arrastou-se na direção da porta do escri-
tório do Dimitri e começou a cheirar. Sentiu o odor 
a lobo e também… a URSO.

Não tinha tempo a perder: entrou silenciosa-
mente no escritório.

Estava deserto. Não havia nada a não ser uma 
cadeira a um canto e um cofre vazio na parede.

O Rodolfo dirigiu-se ao cofre e espreitou lá para 
dentro. O que quer que tivesse estado ali desapa-
recera.
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Então sentiu algo a picar-lhe os pés. Olhou 
para baixo e viu um triângulo de papel branco a 
sair de entre as tábuas do soalho. Na sua pressa 
para esvaziar o cofre, Dimitri ou os seus lobos 
deviam ter deixado aquilo cair. Enfiara-se entre 
as tábuas, ficando apenas com um cantinho de 
fora. 

O Rodolfo pegou cuidadosamente no triângulo 
com dois dedos. E o que puxou não foi um, mas 
três papéis.

O primeiro dizia:

Aquela letra pareceu-lhe familiar. O Rodolfo sa-
bia que já a vira. Mas onde?

O segundo papel era, na verdade, uma fotogra-
fia. E foi uma surpresa ainda maior.

O segundo quadro 
vem a caminho.
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Era uma fotografia que tinham tirado no último 
ano do curso de detetives, imediatamente antes 
dos exames finais. A sua amiga Maria tirara-a e 
dera uma cópia a todos os presentes. O Gustavo 
Guaxinim, o Tiago Texugo, a Hermínia Hamster e 
os restantes colegas de turma.

Mas como é que aquela fotografia fora parar ao 
escritório do Dimitri? Estaria algum dos colegas 
de Rodolfo a ajudar o urso russo? Não fazia senti-
do. Quem faria aquilo? E porquê?

Este é o 
Rodolfo 
Raposo. 
Cuidado 
com ele.



36

O Rodolfo observou o terceiro papel.

Um recibo de entrega. Com que então havia 
mais quadros de Cãodinski  Mas, se o Dimitri ven-
dera aquele Cãodinski à Galerie Nouvelle, porque 
não quereria ele vender outro à Suzanne?

A cabeça de Rodolfo andava à roda com tan-
ta informação nova. Então, de súbito, ouviu uma 
porta a bater e viu uma sombra passar pela janela.

O detetive correu lá para fora.
Um urso-pardo arrastava-se na direção da  

Torre Eiffel, carregando debaixo do braço algo que 
se parecia com uma tela enrolada.

Dimitri!
O Rodolfo saiu disparado atrás dele, correndo o 

mais rápido que conseguia.

Claude — Serviço de Estafetas

1 quadro de Cãodinski entregue a

Galerie Nouvelle, Porto Antigo, Paris, FRANÇA
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Quando chegou à Torre Eiffel, o urso 
olhou para cima e começou a subir, esca-
lando a estrutura metálica.

O Rodolfo não pensou duas vezes 
nisso. Trepou logo atrás dele, im-
pulsionando-se rapidamente pela  
torre acima.

De repente, um ruído ribomban-
te começou a abanar a estrutura.  
O urso olhou para cima e viu um 
helicóptero a pairar por cima 
dele. Fez-lhe sinal para se apro-
ximar.

O Rodolfo não tinha muito 
tempo. Atirou-se para as cos-
tas do Dimitri. Mas o urso 
livrou-se dele e continuou  
a subir. O Rodolfo voltou 
a saltar e agarrou-lhe o 
pé. Desta vez, o urso 
perdeu o equilíbrio 
e caiu, aterran-
do na cabeça do  
Rodolfo. 
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Os dois começaram a lutar. O Rodolfo agarrou a 
tela, mas o Dimitri conseguiu recuperá-la e pros-
seguiu a escalada.

Com um derradeiro e gigantesco esforço,  
o Rodolfo arremessou-se contra o Dimitri e arran-
cou-lhe a tela de debaixo do braço. Ela desenro-
lou-se, mas não havia nenhuma pintura — apenas 
as palavras:

BOA TENTATIVA, SR. RAPOSO.
Uma escada de corda fora lançada do helicóp-

tero e o urso tentava agora chegar a ela. Furioso, 
o Rodolfo saltou e agarrou o pé do Dimitri, mas 
desta vez o pé caiu. Então, as pernas e o dorso do 
Dimitri também caíram, e o Rodolfo percebeu que 
estava a agarrar um muito convincente disfarce 
de urso.

— Dimitri? — perguntou ele.
Era um lobo que se encontrava preso à torre, 

segurando uma cabeça de urso nas mãos.
— Não sou eu  — disse ele a rir-se, apontando 

para o chão. — O Dimitri vai ali.
O Rodolfo olhou para baixo e viu um urso com 

uma tela a entrar num táxi.
O lobo saltou para a escada de corda.
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— Devia ter-te matado na galeria — rosnou. — 
Mas a verdade é que assim é muito mais divertido.

Atirou a cabeça de urso para baixo, na direção 
do detetive, fazendo com que o Rodolfo se soltas-
se da torre.

A raposa caiu desamparada e entrou em queda 
livre.
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O SUPERSUBMARINO DO RODOLFO

Enquanto caía, ao observar a estrutura metálica 
da Torre Eiffel passar a zunir, o Rodolfo lembrou- 
-se de algo. O Alberto adaptara a Vespa de modo 
a aparecer sempre que se assobiasse.

O Rodolfo tentou fazê-lo, mas o ar que lhe pas-
sava velozmente pela boca fazia com que os seus 
lábios se agitassem. Tentou assobiar novamente, 
desta vez olhando para o chão, que se aproxima-
va rapidamente. Conseguiu emitir um som fraco, 
mas nenhuma Vespa apareceu.

Em desespero, o Rodolfo levou dois dedos à 
boca e soltou o maior assobio raposínico possí-
vel (parecido com o de um lobo, mas ainda mais 
agudo).
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Numa viela a 
50 metros de dis-
tância, o foguetão da 
Vespa entrou em funcio-
namento. Saiu disparada 
pelo ar e apanhou o detetive 
imediatamente antes de ele 
atingir o chão. O Rodolfo recos-
tou-se no assento, a arfar e a tre-
mer, enquanto a Vespa planava no 
ar, à espera de mais instruções.

Passaram-se alguns segundos. Dois pombos 
aproximaram-se da cabeça do detetive.

— Olha, Pierre — ironizou um dos pombos. — 
Uma raposa-voadora.

— Muito engraçado — grunhiu o Rodolfo, que se 
sentara entretanto. Então, conduziu a Vespa até 
ao espaço entre as pernas da Torre Eiffel e esta-
cionou.

Olhou para o céu. O helicóptero desaparecera. 
Observou a rua deserta. O táxi — com o Dimitri e a 
tela — desaparecera.

Mas ele ainda estava vivo. E agora apercebia-se 
de que também estava aborrecido.
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Muito aborrecido.
O Rodolfo tocou no ecrã e o Alberto apareceu. 

Atrás dele havia uma enorme prateleira cheia de 
livros.

— Alberto — disse o Rodolfo —, onde estás?
— Numa biblioteca — respondeu o Alberto. — 

Não consigo encontrar nenhuma referência ao 
Cãodinski. Nem sequer um único quadro dele.

— Hmmm, que interessante… Além disso — dis-
se o Rodolfo —, penso que um velho amigo meu 
pode estar por trás de tudo isto.

Mostrou à toupeira a fotografia que encontra-
ra no escritório de Dimitri e explicou que aqueles 
animais tinham sido seus colegas na Academia 
de Detetives.

— Alberto — disse o Rodolfo —, preciso que 
cruzes todas as pessoas nesta fotografia com a 
letra que aqui está. Onde diz: «Este é o Rodolfo  
Raposo.»

— OK — assentiu a toupeira. — Passa-a pela su-
perfície do ecrã.

O Rodolfo fê-lo e uma cópia perfeita da fo-
tografia saiu da lateral do tablet que Alberto  
segurava.
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— Descobre qual desses animais escreveu essa 
mensagem — pediu o Rodolfo.

— É para já — assegurou o Alberto.
— E agora tenho de descobrir o motivo de terem 

escrito isso — declarou o detetive.
— Tem cuidado, Rodolfo — aconselhou o  

Alberto.
O ecrã ficou negro.
O Rodolfo pegou no terceiro bocado de papel 

que encontrara no escritório do Dimitri.

— Parece-me que chegou o momento de fazer 
uma visita à Galerie Nouvelle — afirmou o Rodolfo 
em voz alta.

Claude — Serviço de Estafetas
1 quadro de Cãodinski entregue a

Galerie Nouvelle, Porto Antigo, Paris, FRANÇA
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O Rodolfo conduziu até ao Porto Antigo, optan-
do por ruas secundárias e discretas, para desco-
brir se estava a ser seguido. Quando lá chegou, 
uma placa apontava para a Galerie Nouvelle. Mas, 
pouco depois de virar à esquerda, aconteceu algo 
estranho: a estrada acabou.

O detetive olhou à sua frente. 
A Galerie Nouvelle parecia 

estar numa ilha à qual se 
acedia por meio de uma 

ponte levadiça. A pon-
te estava levantada e 
um bode de aspeto 
duro encontrava-se 
à entrada.

Quem quereria 
impedir o acesso à 
sua própria galeria?, 

pensou o Rodolfo.
Considerou a hipó-

tese de nadar até à ilha, 
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mas a água era turva e a corrente parecia forte. 
Então olhou para a Vespa e lembrou-se: ela não 
se limitava a voar... 

O bode ouviu o chape e observou à sua volta. 
Mas o Rodolfo e a sua moto já tinham desa-
parecido. Assim que entrou em contacto 
com a água, uma bolha de acrílico saiu da 
dianteira da moto, o ecrã no guiador virou- 
-se ao contrário e um propulsor gigantesco  
apareceu na traseira. 

A Vespa transformara-se num submarino.
O Rodolfo conduziu-a cuidadosamente na dire-

ção da ilha. Quando se aproximou, carregou num 
botão azul no painel de controlo e saiu um peris-
cópio do guiador.

Começara a anoitecer. Observando através 
do periscópio, o Rodolfo não via sinais de movi-
mentação na galeria. Todas as luzes parecia que 
estavam apagadas e as portas e janelas 
encontravam-se fechadas.

Levou a Vespa até à beira da 
ilha e, imediatamente antes 
de chegar a terra, carre-
gou num botão. A moto 
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começou a emitir ruídos metálicos enquanto se 
erguia na água e o Rodolfo emergiu novamente, 
como se nunca tivesse estado debaixo de água.

O detetive tirou uma lanterna debaixo do ban-
co e caminhou na direção da galeria. Olhou à sua 
volta, à procura de seguranças. Não parecia ha-
ver nenhum — apenas uma cerca alta de arame  
farpado.

O Rodolfo rasgou a vedação usando os seus 
dentes afiados e arrastou-se pelo buraco que 
conseguiu fazer. A seguir, esgueirou-se discreta-
mente até à galeria.

A porta encontrava-se trancada, mas, com a 
ajuda de um gancho de cabelo que trazia no bol-
so, conseguiu abri-la em menos de três segundos.

— Um novo recorde pessoal — murmurou o  
Rodolfo.

Uma vez lá dentro, o detetive acendeu a lanter-
na. Só conseguia ver formas quadradas em cada 
uma das paredes. Calculou que fossem quadros. 
Vislumbrou também objetos estranhos no chão. 
Imaginou que fossem esculturas.

Agora só lhe restava encontrar o Cãodinski.  
O Rodolfo dirigiu-se à parede mais próxima e  
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apontou a lanterna para a primeira for-
ma quadrada. Curioso. Não era um qua-
dro. Na verdade, parecia uma fotografia  
autografada da seleção nacional fran-
cesa. Então, apontou a lanterna para 
o quadrado ao lado. Mas tam-
bém não era um quadro. Era um
calendário com um carro de corrida
diferente na página de cada mês.
O quadrado seguinte era uma lista 
de nomes num quadro branco.

O Rodolfo varreu o espaço com 
a lanterna e percebeu que aqui-
lo não era uma galeria de arte.  
As formas que vislumbrara 
antes não eram quadros e 
esculturas: eram motores 
de carros, quadros de avi-
sos, bancadas de trabalho, 
chaves de porcas, cha-
ves de fendas e pneus.
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