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15 de novembro de 10 000 a.C. 

10h45 — Algures no meio 
desta aventuraO Território

do Meio!
porque é que esta aventura começou pelo meio! – 
exclamou a Ruby. – Qual será a ideia? 

– Não sabemos! – respondeu o Tocha. – A única 
coisa que sabemos é que esta não é a ordem natural das 
coisas. Ou seja: primeiro o princípio, depois o meio e só então o fi m!

– Pois é! – interveio o Kromeleque. – Acham que isso 
vai provocar uma confusão gigantesca a quem nos está a ler?

– Acho que não! – sorriu o Menir. – Eu, por exemplo, 
quando estou a almoçar, tanto posso começar pelo fi m, 
pelo meio ou pelo princípio que não me faz confusão nenhuma!

Ao ouvir isto, todos desataram a rir.

- Não percebo
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Foi o Tocha quem interrompeu a risota:
– Bem, seja qual for a ideia, a realidade é esta: 

estamos na página oito, portanto no início do livro, e 
a nossa aventura já vai a meio. alguÉm sabe o que 
aconteceu antes de aqui chegarmos? 

– Aaaah… – fez o Menir com ar pensativo, 
encostando-se à placa que dizia «Território do Meio» – 
… quer dizer… assim de repente… não!

– Esta aventura começou a meio, por isso, claro 
que ninguém sabe.  Nem nós, nem os nossos leitores – 
interveio a Ruby. Depois, fazendo a sua carinha da boa 
ideia, exclamou: – Mas há uma forma de descobrir!
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– Qual é? Qual é?  – começou logo o Kromeleque a 
gritar aos saltinhos, tal era a sua curiosidade. 

A Ruby apontou para a placa à qual o Menir estava 
encostado e respondeu: 

– Se «Território do Meio» quer dizer «a meio da 
aventura», então, para sabermos como tudo começou, só 
temos de encontrar a placa que diz «Território do Início»!

– Tens razão – espantou-se o Menir –, mas… como é 
que consegues ter sempre tão boas ideias 
desde o início da nossa coleção?

– Olha, Menir – respondeu-lhe a amiga, com ar de 
gozo –,  da mesma maneira que tu consegues manter 
sempre o mesmo apetite devorador!
Depois destas palavras, os pássaros-juro-a-pés-juntos 
riram tanto que um deles até caiu para o lado. 
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– Realmente tens razão! – disse o Tocha. Depois, 
olhando em redor, murmurou: – Mas onde poderá 
estar essa placa a indicar o início da nossa aventura?

Tanto procuraram entre pedras e arbustos, que 
descobriram uma caverna escura e sinistra. Sobre 
a entrada estava um letreiro com um aviso bastante 
estranho que dizia: «Tribo dos Trambolhões». Proibido 
dizer «Não».
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Mesmo desconhecendo que perigos poderiam ali 
encontrar e qual a razão de proibirem a palavra «Não», 
os nossos amigos tomaram a corajosa decisão de 
entrarem na caverna e ir perguntar à tribo se alguém 
sabia o caminho para o «Território do Início». Assim, 
talvez esta história começasse 

a fazer algum sentido. 
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Sem mais demoras, os seis aproximaram-se da 
entrada e… espera lá! Os seis, não. Porque se 
observarmos todas as páginas desde o início, quer dizer, 
do meio, ou será…? Bem, seja lá o que for, a verdade 
é que o Tzick ainda não apareceu uma única vez. E foi 
o Kromeleque quem, de repente, deu pela sua falta. 
Olhou em redor, mas nem sinal do lagartinho 
voador. Depois virou-se para o resto do Bando e 

perguntou, com um ar bastante preocupado: 

– Onde estará ele?
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– Não o vejo em lado nenhum! – respondeu a Ruby. 
– Mas, se calhar, é por isso que estamos aqui!

Perante o olhar de espanto dos amigos, a Ruby explicou:

e nós andamos agora à procura dele! 
– Mas… como é que sabes que não fomos nós que 

nos perdemos e é ele quem nos está a tentar encontrar? 
– perguntou o Tocha. 

– Tens razão… não sei! – suspirou a Ruby, resignada.
– Que grande confusão! – resmungou o Menir. 

– Esta aventura está mais complicada do que começar a 
comer uma costeleta de javali-já-venho pelo osso!

A cara de contrariado que o Menir fez foi tão cómica, 
que os dois passarinhos-Só-Fins, que ali estavam 
pousados, desataram a rir às gargalhadas.

– O Tzick pode ter-se perdido no início desta aventura 
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Os nossos amigos depressa perceberam que era inútil 
tentar adivinhar como tinha começado esta aventura. 
A única forma de fi carem a saber tudo era entrarem no 
«Território do Início» e, para lá chegarem, tinham de 
se aventurar pelo interior da misteriosa caverna, na 
esperança de que alguém lhes indicasse o caminho. Foi o 
que fi zeram. Assim que avançaram alguns passos, a escuridão 
tornou-se total. Não se via um inseto-palmo à frente do nariz.

– Ai, ai, ai! – começou logo o Kromeleque a lamentar-
-se, cheio de medo. – Mas porque é que tem de haver 
cavernas escuras e misteriosas nas nossas aventuras?

– Olha – respondeu-lhe o Menir –, se calhar é porque 
a nossa coleção se chama «O Bando das Cavernas»!
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– Então devíamos ter-lhe dado outro nome! – reclamou o 
Kromeleque, com a voz a tremer. – Tipo, «O Bando das 
Piscinas Divertidas no Verão» ou «O Bando das Festas 
Brutais de Aniversário». Assim evitavam-se as cavernas 
assustadoras e…

– Ou então – interrompeu o Menir, com ar guloso –, 
podíamos chamar à nossa coleção 
«O Bando dos Banquetes» ou «O Bando das Comidas 
Deliciosas» ou até…

– Parem já com essa conversa parva! – ralhou a Ruby, 
baixinho. – E pouco barulho. Pareceu-me ouvir um 
ruído estranho lá mais à frente!

– Ai, ai, ai! – voltou a lamentar-se o Kromeleque, agora 
já em panico. – Gostava tanto de que a nossa coleção 
se chamasse «O Bando dos Que Nunca Entram em 
Cavernas Escuras Onde Se Ouvem Ruídos Estranhos»!

Ao ouvirem isto, os insetos-olhinhos-cintilantes 
começaram a rir sem parar.
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De repente, o som de uma respiração profunda 
ecoou pelas paredes da caverna. Fosse quem fosse esta 
criatura, para fazer um som daqueles a respirar só 
podia ser gigante. Claro que a primeira coisa em 
que os nossos amigos pensaram logo foi em voltar para 
trás. Mas seria inútil. Já tinham dado tantas voltas 
naquela caverna escura, que nunca iriam conseguir 
encontrar o caminho de regresso à entrada. Só lhes 
restava uma opção: avançar.

– Seja lá quem for este gigante, temos de passar por 
ele para chegarmos à Tribo dos Trambolhões! – 
murmurou o Tocha.
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– É estranho o letreiro nada avisar sobre gigantes – 
murmurou a Ruby. – Se calhar é por ele ser inofensivo. 
Parece-me que o único verdadeiro perigo por aqui é 
pronunciar aquela palavra de que vocês sabem!

– Qual palavra? – perguntou o Menir, que já não se 
lembrava de nada do que estava escrito no letreiro à 
entrada da caverna.

– Aquela… Menir! – exclamou a Ruby, tentando 
desesperadamente que ele se lembrasse. 
– A que é sinónimo de «jamais» e «nunca». Lembras-te?

– Não! – respondeu o Menir. 
O que ele foi dizer…




