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UM HOMEM MISTERIOSO

Não havia nada, naquele final de tarde de terça-feira, que 
fizesse os três irmãos suspeitar de que estavam a ser observa-
dos por um homem misterioso.

— Já sei! JÁ-SEI-JÁ-SEI-JÁ-SEI! — gritava o Carlos, cantando 
e dançando em cima da mesa do seu novo laboratório, que 
ficava num cantinho do quintal.

O Chico olhava para o irmão, tão pouco dado a estas loucu-
ras, e abanava a cabeça:

— Enlouqueceu de vez! Ainda bem que o pai está em viagem 
esta semana, senão ficaria desiludido… — desabafou com a 
Catarina, que também estava atónita com a dança maluca do 
irmão.

— Não enlouqueci nada, Chico, não vês?! Acabei de des-
cobrir a fórmula para uma das mais cobiçadas criaturas  

1
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de laboratório! Um pega-monstros! Uma massa gelatinosa e 
peganhenta para assustar as miúdas na escola! A mãe proibiu-
-me de usar colas e químicos malucos, como os que aparecem 
nas receitas de pega-monstros da Internet… e eu acabei de 
descobrir uma maneira genialmente simples de fazer um!

O Carlos saltou da mesa e deixou-se cair mesmo em frente 
da Catarina. Apontou-lhe o dedo indicador e tocou-lhe no nariz, 
exclamando:

— Tu, mana, vais ter uma missão! Preciso que convenças  
a mãe a dar-nos um pacote de farinha de amido de milho!

— O quê? A tua criatura peganhenta é feita de farinha? 
Parece-me mais uma receita de bolo!

— Não, não! Não é uma farinha normal. Amido de milho!  
Vai lá ver se a mãe a tem na cozinha!

Curiosa pelo resultado final, a Catarina saiu do pequeno 
laboratório que os tios tinham construído há um mês como 
prenda de anos dos gémeos e foi até à cozinha. Voltou depressa, 
com um pacote da farinha especial que o irmão tinha pedido.1

O Carlos, excitadíssimo, pegou numa caneca e mistu-
rou algumas colheres de farinha com outras tantas de água,  
acrescentando ao preparado gotas de corante verde. O Chico, 
desiludido, não pôde deixar de reclamar:

1 O laboratório foi um presente de toda a família para os gémeos. Se gostavas de 
saber como tudo aconteceu, lê o livro O Clube dos Cientistas 2 – Um Estranho Caso na 
Quinta, e ficarás a par de todos os pormenores.
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— É isto o pega-monstros de que falaste? Não é gelatinoso 
nem nada! É só um líquido esverdeado, que nem sequer cola.

— Ah, meu caro irmão! Observa e aprende com o mestre! 
Dito isto, colocou o copo num velho micro-ondas que estava 

instalado na estante da direita, entre frascos de vidro, pipetas  
e outros materiais de laboratório.

Não foi preciso muito tempo. Nos poucos segundos em que 
o líquido esteve no micro-ondas, algo de surpreendente acon-
teceu: quando de lá saiu, a caneca não tinha líquido nenhum. 
Lá de dentro espreitava, por entre um fumo de vapor de água, 
uma criatura esverdeada, gelatinosa, a ferver. Assim que arrefe-
ceu um pouco, o Chico enfiou a mão na caneca e pegou nela, 
moldando-a e brincando.2

— Uau! Que espetáculo! — murmurava ele, enquanto fazia o 
pega-monstros saltar de uma mão para a outra. — ′Bora lá para 
fora jogar com isto!

Os três irmãos saíram do pequeno laboratório, rumo ao rel-
vado em frente da casa. Atraída pelas gargalhadas da brinca-
deira, depressa se aproximou a Carbono, a cadela da família.

— Os teus bebés estão a dormir a sesta, Carbono? Junta- 
-te à brincadeira! — desafiou a Catarina. E começaram a fazer 
o pega-monstros saltar entre os três, deixando a Carbono  

2 Queres fazer um pega-monstros de forma simples, fácil e segura? Sem ingre-
dientes impossíveis e tóxicos? É fácil! Procura a experiência «Pega-monstros à moda 
dos gémeos», na página 61 do Caderno de Experiências!
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a correr de um lado para o outro,  
tentando apanhar aquela massa de 
lesma peganhenta.

A meio da brincadeira, a Catarina 
começou a agir de forma suspeita, 
olhando para os lados. Continuava a 
brincar, mas não estava a sorrir.

— Ei, Cat! — chamou o Chico. — Está tudo bem, mana?
— Não olhem agora, rapazes, mas acho que estamos a ser 

observados há algum tempo.
— O quê? Onde? Por quem? — perguntou o Carlos.
— Ali… Do outro lado da rua, perto da esquina, um homem 

estranho… de calças de ganga, blusão e galochas… Não olhes 
tanto, Chico, assim ele vai perceber que reparámos nele!

O Chico, impulsivo, atirara o pega-monstros para o meio 
da relva e largara a correr em direção ao homem misterioso,  
gritando:

— Ei! Tu! O que estás aí a fazer a olhar para nós? Para!
A Carbono, sentindo os seus adorados donos em perigo,  

correu ao lado do Chico, no encalce do homem.
Mas já nada havia a fazer. Assim que notou que os irmãos 

haviam reparado nele, o homem largou a correr, virando a 
esquina, e os três perderam-no de vista. Nem o Chico nem a 
Carbono conseguiram apanhá-lo antes que se enfiasse num 
carro verde-escuro e arrancasse a toda a velocidade.
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— Que esquisito… Não é a primeira vez que reparo neste 
homem a rondar a nossa casa. Há mais de uma semana que 
tenho a sensação de que ele nos observa… O pai sempre nos 
avisou para termos cuidado com estranhos! — sussurrou a 
Catarina, assustada.

— Mas o que quererá ele? — perguntou o Carlos, falando tão 
baixo como a irmã.

— Não sei… Teremos de arranjar maneira de o apanhar, 
para descobrirmos…
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A manhã de quarta-feira começou chuvosa. Na escola, os 
gémeos passaram o dia estranhamente calados, cada um deles 
a pensar numa maneira de apanhar o misterioso homem de 
galochas.

Quando as aulas terminaram, os três irmãos encontraram-se 
ao portão da escola e começaram a fazer o caminho para casa, 
a pé, como de costume. Como moravam perto e os pais acha-
vam o caminho seguro, deixavam-nos vir da escola sozinhos.

— Quem me dera que o pai estivesse cá, para lhe contarmos 
deste homem! – resmungou o Chico, dando um pontapé numa 
poça de água e salpicando os irmãos.

— Ai, para com isso, Chico! Molhaste-me os ténis todos! Além 
disso, sabes bem que o pai está numa investigação e só volta 
para a semana — respondeu a Catarina. 

2
Capítulo
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O pai deles, que era detetive, tinha partido 
no início da semana em trabalho e provavel-
mente só regressaria na semana seguinte.

— Pois, eu sei… E olha que, se em vez de 
teres essa mania das modas, tivesses 
umas galochas, como eu, podias brincar 
na água da chuva sem ficares com os ténis 

molhados! — respondeu ele, num tom provocador.
O Carlos olhou para os irmãos e parou no meio da rua. Esta-

vam já a chegar a casa e a rua parecia repleta de poças enla-
meadas de água da chuva.

— Acho… acho que tive uma ideia… — murmurou, inseguro. 
— Mas não sei se vai resultar!

— O que é? — perguntaram os irmãos imediatamente.
— O homem misterioso tinha galochas, não tinha? — Os 

irmãos acenaram com a cabeça, pelo que o Carlos continuou. 
— Isso significa que ele não terá problemas em andar a pisar 
poças de água, tal como o Chico! Mas, se transformássemos 
estas poças de lama em poças de areia movediça, ele não nota-
ria a diferença… E depois, no momento em que tentássemos 
apanhá-lo, ele haveria de querer fugir, mas…

— Como a lama estaria transformada em areia movediça, 
ficaria preso, enterrado, e nós tínhamos tempo de o apanhar! 
— concluiu o Chico, eufórico. — Brilhante, mano! Mas como é 
que transformamos água e lama em areia movediça?
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— Com a farinha especial que a Catarina pediu ontem à mãe. 
Ainda temos o pacote quase inteiro. Basta misturar alguma fari-
nha na lama e fica areia movediça!3

Bem dito, bem feito. Assim que chegaram a casa, foram à 
prateleira do laboratório buscar o pacote de farinha especial. 
O Carlos garantia que só com essa é que funcionava. Depois, 
enquanto a Catarina olhava em todas as direções, para ter a 
certeza de que o homem de galochas ainda não estava a vê-los, 
os gémeos misturaram farinha nas várias poças espalhadas 
pelo passeio em frente da casa deles.

— E agora? — perguntou o Chico.
— Agora? Agora vamos brincar com o pega-monstros outra 

vez, até que o homem apareça para nos espiar. Não se esque-
çam de agir naturalmente, para ele não desconfiar de que 
temos uma armadilha preparada! — esclareceu o Carlos.

— Basicamente, temos de esperar que o homem apareça 
e fazer figas para que enfie os pés numa das poças de areia 
movediça… — completou a Catarina.

— Bah! Detesto este plano! Detesto esperar — desabafou o 
Chico, insatisfeito.

Mas, apesar de detestar o plano de ter de esperar, foi mesmo 
o que fez.

3 Se queres transformar água em areia movediça e explorar esta estranha reali-
dade, descobre como na página 65 do Caderno de Experiências.




