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Introducao 

Como eu conheco a Ménica e o Menino Maluquinho desde muito pequeno e 

sempre me encantei por suas histérias, acredito que fiquei um dos amigos mais 

[ntimes dos dois. 

Li tudo sobre eles € suas turmas. E sempre imaginava como seria se os dois 

vivessem uma aventura juntos... Até que um dia, eu, que acabei também me trans- 

formando em um contador de histérias, recebi um convite irrecusavel. 

Imagine a minha alegria quando eu descobri que poderia escrever este livro. O 

Ziraldo e o Mauricio deixaram que eu inventasse uma historia com os personagens 

deles que nds tanto amamos!| 

Foi entao que me lembrei que, quando eu era crianca, na biblioteca do meu avd, 

me deparei com um livro chamado A Montanha Magica. Pensei que fosse infantil - 

com este titulo! - e fiquei espantado ao descobrir que meu avé poderia gostar de 

literatura para criancas. Tive que subir numa escadona, pois o volume estava la no 

alto. Mas nao era um livro para criancas. Nao tinha figuras e a histéria nao era 

nada infantil. Era um romance escrito pelo alemao Thomas Mann. De todo jeito, 

achei muita coincidéncia encontrar esse livro justo no dia em que meu avd com- 

binou de levar meus amigos e€ eu para visitar a serra que rodeava nossa cidade. La 

havia um lugar cheio de mistérios que o pessoal chamava de Montanha Magica. 

Isso é que é avdl Foi esse passeio que acabou me dando a ideia para escrever esta 

historial 

E la vamos nos, quer dizer, a Manica e o Maluquinho é que vao... 



Foram dez letras que chegaram de repente, e o Menino Maluquinho achou até 

que tivesse levado um choquel 

“O que foi isso”, pensou ele. “Sera que entrou alguma coisa na minha panela?” 

Dentro dela ndo havia nada, mas na cabeca dele tinha nascido uma novidade. 

Uma maluquice? Uma nova ideia? Uma filosofia do avo? 

Nao, pelo contrario, ou quase. Vai saber o que é€ sonho, verdade ou fantasiar 

O fato € que na mente do menino haviam entrado letras inesperadas e ele estava 

considerando aquilo bastante divertido: EAM PPAERRS. 



-Sansao, acho que vocé esta mesmo um pouquinho encardidol — disse Ménica 

ao observar seu coelhinho. 

Ainda naquela manha, logo apdés ter sido chamada de dentuca, a garota tinha 

acertado em cheio a cabeca do Cascao com uma bela coelhada. 

—§6 pode ser isso. A sujeira dele ficou em vocél —lamentou ela. 

Pronta para leva-lo a um delicioso banho, Ménica viu quando caiu um pouco de 

sujeira sobre a cama. Entado, algo estranho ocorreu: aqueles graos de posira pare- 

ciam se ordenar ao longo do lencol. De repente, ela viu uma porcdo de letras sem 

nenhum sentido: AGIOSSMOA. 

“Serd que isso € magica? llusao? Brincadeirar”, pensou. 



Anu 

Tu 



Mas esta historia néo comeca por aqui 

Até poderia... Sei ld... Como é que se principia uma histéria? 

Dé para recomecar uma que jd foi iniciada? 

Isso jd aconteceu em algum momento? 

Se esta jd iniciou, ela estd prosseguindo ou recomecandor 

Serd que tem botao para reiniciar histéria? 

E, se tivesse, onde ficariar 

A verdade € que nao comecou aqui mesmo, foi $6 um pouguinho antes... 

Entio, melhor retornar, 6 nao vale esquecer este primeiro iniciol 

Tudo isso parece maluquice ou ideias de quem esté meio atordoado... 

Mas, va la. 

0 segundo comeco comeca agoral 





| 4A 

\ CHEGOU SUA EZ DE CONHECERA 
/ MONTANHA MAGICA! 
oe UM LOCAL INCRIVEL, 

> COM CACHOEIRAS, 
FLORESTAS INTOCADAS E 
CAVERNAS MISTERIOSAS, 
CHEIO DE SEGREDOS 

FANTASTICOS 
E MUITA DIVERSAO. 

AW, £0 PRINCIPAL: NELA, TODOS 0S SONHOS PODEM SER REALIZADOS: 

Lembre-se: sio apenas DIAS chances, mas sao especiais! 

Os felizardos poderdo ascolher quatre amigas. Isso mesma! 

11. AFRO AMAIGOS para acompanhd-los nessa fantastica aventura, 

Serdo cinco dias no lagar mals Impressionante te toda o planeta! 

Se encomtrar um dos hithetes dourados com a inscri¢ao 

BEM-VINDO A MONTANHA MAGICAL vocd vencen! 

‘___ BOASORTE 



asm ct, es fares ars ne ena, ue 

me eestor 

Al OU PARAA MONTAIAA AGI 

reget umf canon eared sont, de bas 

yan ius do, de cas Ce, 

Deis ohm ce nur as ncaa 



Muitas criancas pulavam animadas ao redor do garoto que disse aquela frase: 



- Sério, Maluquinhor - perguntou Lucio, que até deixou seu livro favorito de 

lado. - Vocé achou o bilhete dourado? 

O Menino Maluquinho exibia alegremente o bilhete em meio aos amigos. Todos 

queriam vé-lo para acreditar que era mesmo de verdade. 

- Ganheil - gritava ele sorridente. - Vamos todos visitar a Montanha Magical 

- Como assim todos? - questionou Junim interrompendo a felicidade geral. - 

Nao pode ir todo mundo. O regulamento é muito claro: o vencedor vai ter que 

escolher quatro amigos, € sd! 

As criancas olharam feio, mas Junim sabia que estava certo. 

- £ isso mesmo, Maluquinho - confirmou Sugiro Fernando. - Vocé vai ter que 

escolher apenas quatro. 

~ Mas eu quero levar todos - reclamou o Menino Maluquinho. - E agora? 

Sim... E agora? 

ar ae ae 

- Gente, BABADO! 

$6 mesmo os vizinhos ouviram o berro de Denise em tempo real: porém, ele 

ecoou rapidamente pelas redes sociais| 



“A ‘tortinha’ do bairro do Limoeiro achou o bilhete dourado”, digitou ela, mais 

depressa do que a “fortinha” do bairro demorou para abrir o chocolate e encontrar 

O prémio. 

Ménica, em seu quarto, escutou um aviso de “mensagem recebida” vindo do 

computador, ainda atdnita, observando o bilhete dourado em suas maos. S6 vol- 

tou 4 realidade ao ser surpreendida por uma voz familiar. 

— Foi comer um chocolate e nem chamou a melhor amigal - reclamou Magali, 

debrucada na janela e olhando Ménica com o bilhete na mao. 

— Eu acabei de abrir, nao consigo acreditar que... 

Magali ja havia entrado no quarto e se preparava para dar uma mordida na apeti- 

tosa barra, quando ambas perceberam um barulho anormal. Daf, colocaram a 



cabeca para fora da janela ¢ levaram o maior sustol 

~ () que esté acontecendor! - exclamou Mnica, impressionada, 

Q Menino Maluguinho tina um probleméo, Como escolner apenas quatro arn: 

o0§ para aquela aventura? Todos queriam ir 

Foi entio que, dé repente, um doce pertume surgiu no ar, Do nada, o$ meninos 

foram cedendo passagem a alouém que se aproximava, Sim, era Shirley Valeria, 

que sussurrou no ouvido do Maluquinhos 
ie 

fa 

-£ 56 evar a menina mais linda do mundo: eu Néo precisaré de mais nin: 

puern, 



Ela raramente conversava com o Menino Maluquinho, que quase disse SIM ao 

pedido dela. Porém, outros amigos ofereceram solucdes diferentes. 

— Tem que levar o melhor amigo — falou Bocio. 

—Eairma do melhor amigo — aproveitou Nina. 

— Ou o mais inteligente — afirmou Lucio. 

Julieta, observando toda aquela situacdo, nao teve divida. Colocou-se diante do 

Maluquinho e declarou com todas as letras: 

— Tem que levar a NAMORADAI 



Maluquinho, percebendo que aquilo iria virar uma grande confusao, anunciou: 

- J sei o que vou fazer! Esperem um pouquinho. 

- O que sera que o Maluquinho vai aprontar? - perguntou Carolina ao vé-lo 

retornando para a casa dele, misterioso. 

Diante da casa da M6nica havia uma pequena multidao formada por amigos e 

por ilustres desconhecidos. 

- De onde saiu toda essa gente? - questionou ela. 

- Isto explica direitinho - respondeu Magali, apontando para a tela do compu- 

tador. - Denise ja publicou em tudo quanto é rede social. 

- Mas como ela descobriu se eu nao tive tempo de... 

- Relaxa, fofis! - disse Denise, ja dentro do quarto da Ménica. - Tenho o roteiro 

pronto! Sua turné estreia no Shopping Limoeiro. La, vocé anuncia que iremos nos 

divertir na Montanha Magica, ou MM, e... 

- Como assim, nds? - perguntou Monica. - Eu nem pensei nisso aindal 

- Por isso estou aqui - afirmou Denise. - Vamos tirar uma selfie AGORA! - O 

flash quase cegou a Ménica. - Vocé nao ficou bem, mas eu fiquei otima. Servel Vai 

bombar! 



— Denise, perai, eu nado disse que vou levar vocél 

A garota, C-H-O-C-A-D-A, argumentou: 

— Como nao? E os posts e as [es?l Nossa foto jd tem um montdo de curtidas. 

Imagina quando eu surgir linda na MMP Vai quebrar a internet. S6 falta me dizer 

que vai levar essa magrela comilona. 

Magali e Denise comecaram a discutir. Sabendo que deveria tomar uma atitude, 

pois a multiddo aumentava cada vez mais, Ménica avisou, decidida: 

— Parem com isso, eu ja sei exatamente o que fazer! 



Maluquinho voltou para a calcada com uma tesoura e um pedaco do papel dou- 

rado e gritou: 

- Vamos fazer um sorteio! 

- Sorteio? - reclamou Junim. - Eu nunca tenho sorte, ja perail 

- Acho justo! - falou Lacio. - Oportunidade igual para todos. 

- Eu concordo - ponderou Carolina. - O Menino Maluquinho foi, de certa ma- 

neira, sorteado. A gente também vai passar pela mesma prova. 

Como a maioria aceitou a proposta, o papel dourado foi cortado em pedacos ri- 

gorosamente iguais. Feito isso, cada um escreveu o prdprio nome, mas Herman 

tentou inserir trés iguais no saco do sorteio. Depois de uma boa conferida, todos 

tiveram que entregar apenas um papelzinho diretamente para Nina. 

E, a fim de que tudo fosse ainda mais transparente, o Menino Maluquinho cha- 

mou 0 avé para fazer o sorteio. 

- Agora, sim! - disse o Menino Maluquinho. - Por mim, eu levava todo mundo, 

mas, j4 que ndo pode, € assim que vai ser! Vamos 14, vovd, valendo! 

O avd enfiou a mao no saco, misturou um pouco, tirou um papel, abriu-o e 

anunciou em voz alta: 

- 0 primeiro nome de quem acompanhard meu neto Maluquinho nessa fantds- 

tica aventura é... 



— 4 sei como resolver tudo! — disse Ménica. 

— Como? — entusiasmou-se Denise, aproveitando que Magali tinha ido até a 

casa dela para ver se o almoco estava pronto. - Um concurso de memes, a melhor 

hashtag? 

— Nada disso — respondeu Monica. — Essa multiddo af fora s6 veio porque vocé 

publicou que eu achei o bilhete, nao foir 

— Eu sou popular, fof! 



— Entao, talvez vocé conheca toda essa gente, mas eu nao! — afrmou Ménica. - 

A regra da promocdo diz que eu tenho que levar somente meus amigos. Assim, 

pode soltar nas suas redes esta mensagem que eu escrevi. 

— Mas isso aqui € o fim da sua carreira sociall — reclamou Denise ao ler 0 texto. 

— Vai ficar com pouquissimos seguidores... 

— Eu sempre soube quem sdo meus amigos de verdade. Entdo, quem nio for, 

nao val Comigo, oras. 

Denise, indignada, postou a mensagem e, de repente, os que aguardavam diante 

da janela comecaram a reclamar; aos poucos, foram embora, esvaziando a rua. 

Finalmente restaram os que eram, sem qualquer divida, amigos especiais. 

Pronto, estava decidido quem iria 4 Montanha Magica com ela. 



Bem, esta nossa histéria jd comecou, recomecou, continuou e parece que al- 

guma coisa bastante importante vai acontecer. 

Sera? 

Até o momento, ninguém conhece os amigos escolhidos. 

Esta histéria esta um pouquinho diferente. Serd que as duas turminhas se 

conhecem? 

E tem outra. Nao da para ficar interrompendo a aventura a toda hora e per- 

guntar: “O que esta se passando?”. Talvez seja melhor prosseguir e descobrir logo 

0 que existe na Montanha Magica. 

Mas sabe o que é interessante? Esta faltando algo por aqui que quase todo livro 



tem. 

O que sera? 

Ora, capftulos! Esto faltando capitulos. Acho que, com eles, esta histdria estaré 

totalmente organizada. 

Entao, é 56 criar o primeiro capitulo com uma letra caprichada e seguir adiante. 

Isso seria bem possivel, mas, antes, ja que este livro € meio maluquinho ou pa- 

rece escrito por alguém que levou uma coelhada, € preciso entender o que acon- 

teceu la atras, quando o Menino Maluquinho ¢ a Ménica se depararam com aque: 

las letras esquisitas. 

Depois disso, da para continuar a histéria direitinho, sem idas e vindas, na 

ordem. 

Entao, vamos |4, mais uma voltinha no tempo, e, na sequéncia, o capitulo nu- 

mero ult. 

A hora de partir se aproximava e o Menino Maluquinho queria se despedir do 

avd. Ele correu até o quarto dele, mas nao o encontrou. De repente, um livro de 

lombada bem grossa na estante chamou sua atencdo: A Montanha Magica. 

Interessado, © garoto puxou o exemplar € ficou bastante decepcionado. Nio 

havia figuras. Enquanto ele se esforcava para guarda-lo, 0 avo apareceu na porta. 



— O que vocé esta fazendo, Maluquinhor 

— Tentando guardar este livro pesado na estante. 

— Deixa que eu guardol Ah, ele € muito valioso. 

-Valioso? Vale quanto? 

— Nido é valioso nesse sentido, mas no que guarda dentro dele. O que um livro 

tem de valor esta gravado em suas paginas, e qualquer um pode pegar, basta que- 

rer. 

- Ele conta a histéria da montanha para onde estou indo? 

— Mais ou menos — respondeu o avé. — E que esse livro foi encontrado perto 

dela ha muitos e muitos anos e, por causa dele, a montanha ganhou o nome que 

tem. Adorei a ideia de levar para la somente quem achou o bilhete dourado. Eu me 

lembrei de um antigo filme que foi inspirado por um livro escrito por Roald Dahl. 



— Qual filmer — interessou-se Maluquinho. 

- A Fantdstica Fabrica de Chocolate - respondeu o avé. — Nessa historia, as cri- 

ancas que encontrassem o bilhete dourado eram levadas para conhecer uma fa- 

brica magica de chocolates, controlada por um homem misterioso. Ele nao acei- 

tava trapaca. 

— Deve ter sido uma aventura no minimo gostosa — disse Maluquinho, lam- 

bendo os labios e se lembrando de que ainda tinha um monte de coisas para fazer 

antes de partir. 

O avé quis dizer algo mais, no entanto o garoto disparou em direcdo 4 porta. 

Foi nesse momento que ele sentiu o tal do choque que lhe encheu a cabeca de le- 

tras. E que virou um grande mistério... 

Ménica estava muito feliz. Agora que ja havia escolhido os amigos, bastava pen- 

sar na diversao. Sabia que seria uma experiéncia inesquecivel. 

A realizacao de um grande sonhol Sonho? Sera que um sonho que se vive acor- 

Gado é mesmo sonhor 

“Que pensamento complicado”, refletiu ela. “De onde veio isso?” 

Ménica adoraria levar todos os amigos para a aventura, porém, isso nao depen- 

dia dela. Quem mais ficou chateada foi a Denise, claro. 

— Ah, Denise, se eu pudesse, eu levava vocé, mas... — Ménica procurou consolar 

a amiga. — Vou trazer um monte de material exclusivo s6 para vocé. Fofocas que 

ninguém mais vai ter! 



— Melhor do que nada — conformou-se Denise. — Entao, ta. Pega isto aquil 

— O que € isto? — perguntou Ménica ao receber um bloco de anotacdes. 

— Um dossié sobre a montanha. 

— Doce? Vou esconder antes que a Magali volte e... 

— Eu nao disse doce, falei dossié. Aff] Isto aqui, gorducha, quer dizer, “fortinha” 

do bairro do Limoeiro, sao anotacdes com TUDO o que eu achei na internet e que 

vocé vai precisar saber a respeito da MM. Se nao achasse nada interessante du- 

rante o passeio, eu poderia compartilhar essas histérias af. Agora, ja vou. Detesto 

despedidas, principalmente quando eu nao faco parte delas! 

E, tio rapido quanto surgiu, Denise desapareceu. Agora, fnalmente, Ménica 

poderia pensar nos preparativos da viagem. 

Revirou o guarda-roupa e decidiu que levaria somente os vestidos vermelhos. 

Achou que estava tudo pronto quando, de repente, olhou o Sansao. Claro que 

irla leva-lo, apenas lamentou que ele estivesse um pouquinho encardido. Ao sa- 

cudi-lo para tirar um pouco da sujeira, caiu sobre sua cama aquele punhado de po- 

eira que exibiu as tais letras inesperadas. Outro mistério daqueles| 

Agora, sim! Vai comecar o primeiro capitulo deste livro que tera paginas e pagi- 

nas cheias de palavras, 4s vezes sem palavras, mas sempre com personagens 

incriveis, repleto de aventura! Momentos para chorar, rir, cantar, aplaudir... 

Xi, acho que aconteceu um exagero aqui. Esta parecendo antincio de novela. 

Melhor parar logo com isso e iniciar 0 primeiro capitulo que vai se chamar: 

Capitulo UM. 



CAPITULO UM 

~Vocés viram a cara da Shirley Valéria? - perguntou Bocdo, que parou de olhar 

4 paisagem pela janela por um segundo. 

- Nao deu tempol - debochou Julieta. - Ela ficou muito brava quando nao foi 

sorteada e voltou para casa rapidinho. 

- Ela reclamou que nao queria ir mesmo - completou Junim -, “porque 6 tinha 

gente feia no grupo”. 

- Eu acho este grupo bastante bonito - riu Lucio. 

- E eu concordo - falou o avd, que resolveu levar os felizardos e sorteados ami- 

gos do Maluquinho para a Montanha Magica, ja que nenhum outro adulto se 

encontrava disponivel. Nao era muito longe ¢, assim, ele também matava a sau- 

dade de pegar a estrada € iria conhecer novas paisagens. 

O sorteio tinha sido uma otima opcao, pois alguns dos grandes amigos do Me- 

nino Maluquinho foram contemplados: Julieta, Bocdo, Junim e Lucio. 

Quase ao mesmo tempo, por uma estrada oposta, uma van transportava outra 

animada turminha. Quem passasse por perto, provavelmente escutaria a cancao: 

“Sou a M6nica, sou a Monica, dentucinha e sabichonal Sou a Ménica...”. 



— Salve a golduchal 

— Cebolinha - avisou Ménica -, da préxima vez, vocé vai se ver comigo! 

— Foi sem querer, Ménical - tentou explicar o Cascdo. — Estamos contentes! 

— Preciso de arl — queixou-se Franjinha. — Tem um cheirinho meio forte aqui. 

As janelas foram abertas e Cascao nem reclamou. Bidu, que também acompa- 

nhava a turma bem protegido no colo do dono, ficou agitado. Se Franjinha nao o 

segurasse, ele certamente colocaria a cabeca para fora da janela. 

— Falta muito para chegar? Estou com fome! — reclamou Magaii. 

— Calmal — pediu o pai da Ménica, que guiava a van. — Jd estamos pertinho. 

Monica estava contentissima com os amigos que tinha escolhido. O unico pro- 

blema era que ela ndo conseguia se esquecer da conversa com Denise. Nunca viu 

alguém reclamar tanto. 



banyan 

i 

Inca hineen 

nna ye 



OLHA, QUE VOCE LEVE ESSA MAGRELA, 
SUA "MELHOR AMIGA, EU ATE ENTENDO... 

AGORA, ESSES POIS MOLEQUES... ELES sho MEUS AMIGOS! 

MAS ELES VIVEM 
ZOANDO AQUELE SEU A GENTE JA VIVEU MUITAS 
COELHO ENCARDIDO! AVENTURAS! NEM SEI QUANTAS 

VEZES NOS VENCEMOS JUNTOS 
O CAPITAO FEIO... 

VA LA! MAS E O FRANJAT 

AH, ELE E MUITO INTELIGENTE. 
E E UM CIENTISTA! ELE QUER SABER 
COMO A MONTANHA FUNCIONA, SE E 
TAO MAGICA QUANTO DIZEM! ACHO 
QUE E UMA CHANCE ONICA PRA 
VER TUPO AQUILO PE PERTO! 

AFF! OLHA, AINDA DA TEMPO 
DE MUDPAR DE IPEIA! EU SERIA LWA 
COMPANHIA BEEEEM MELHOR PO 

QUE QUALQUER UM CELES! 

Cebolinha e Cascdo demoraram para acreditar na noticia. Entretanto, no final, 

nao havia ninguém mais que preenchesse aquele quesito tao bem quanto eles. 

E ainda apareceu um convidado de ultima hora, mas fundamental. Quando 

Franjinha descobriu que poderia ir, fez o seguinte pedido: 



- Posso levar o Bidu? Ele vai adorar ir com a gente. 

Como o regulamento nao falava nada sobre animais, ela achou que nao haveria 

problema. Bidu, afnal, sempre foi companheirdo de toda a turma, ¢ era imposstvel 

esquecer que ele tinha ajudado a construir uma chaminé durante uma bela noite de 

Natal, 

E assim foi. 

- Pronto, chegamos! - avisou o pai da Monica, que ficou bastante feliz, pois ele 

\d estava com os ouvidos doendo de tanto escutar “Sou a Manica, Sou a Mé- 

nica... 

Todos desceram rapidamente da van € se depararam com a montanha mais 

linda que ja tinham visto em toda a vida. Ela era imensa, forrada por vegetacio 

colorida. Havia érvores de variados tamanhos ¢ diversas flores. Podia-se ouvir 0 

canto de algumas aves e, esforcando-se um pouco, o som dé um curso de rio ou 

uma bela cachoeiral E, completando, havia um arco-iris circundando-a no topo. 



Um imenso portdo formado por barras exatamente iguais impedia o acesso. Do 

espaco que existia entre elas, era possivel observar um caminho sinuoso que se- 

guia para 0 alto. 

— O que € aquilo ali preso no portao? — perguntou Cascdo, apontando para uma 

estranha placa que balancava ao vento. 

Franjinha a segurou e leu: 

ABRE NA HORA CERTA. 



— Que estlanho! Qual seld a hola celta? 

— $6 espero que nado demore muito, estou ficando com fome — desejou Magali. 

Decidiram retirar as mochilas da van, quando, de repente, M6nica escutou algo 

que a deixou indignada. Nao aguardava uma recepcdo como aquela justamente em 

uma viagem que parecia ser tao legall 



CAPITULO DOIS 

~Vocé que é a dentucinha? 

Ménica ouviu uma voz de garoto. Virou-se € o que viu primeiro foi o Cebolinha 

e o Cascdo rindo. Em seguida, notou um menino com um sorriso enorme € uma 

panela na cabeca. 

- O que foi que vocé disse? - perguntou ela bastante desconfiada. 

O menino se adiantou e falou animado: 

- Estes séo os meus amigos: Julieta, Bocaio, Lacio e Junim! Eu sou o Menino 

Maluquinho. Vocé é a dentucinha? 

- Sou... quer dizer... - atrapalhou-se Ménica. - Mas... perafl Por que vocé esta 

me chamando assim? 

- £ que nds também acabamos de chegar e escutamos vocés cantando. A gente 

nem via avan, mas jd dava para ouvir. Vocés cantam bem alto. 

O pai da Ménica cocou os ouvidos, concordando com o Menino Maluquinho. 

- Ah, eu sou a Ménical Estes sio os meus amigos: a Magali, o Cebolinha, o 

Cascio, o Franjinha e o Bidu. 

Ao ver o cachorrinho, 0 Menino Maluquinho o chamou e sairam os dois cor- 

rendo por um campo gramado que havia no local. 



— Bidu, volta aqui! — gritou Franjinha. 

—Vamos atras delel Vem, Careca - disse Cascao para Cebolinha. 

De repente, todas as criancas corriam atras do Bidu, que parecia se divertir mais 

do que todos eles. 

— Tive uma ideia — anunciou o Menino Maluquinho. 

— Qual? — perguntou Julieta. 

— Vamos jogar bolal Jd temos dois times, quatro pra cada lado e dois goleiros. 

— Eu nao quelo ficar no gol. Eu sou altilheilo — falou Cebolinha. 

Aquela ideia repentina parecia bem maluquinha, mas nao é que funcionour En- 

quanto eles decidiam qual era o lado de cada time e quem ia fazer 0 qué, o pai da 

Monica e o avé do Maluquinho conseguiram alcanca-los. Ao vé-los, Maluquinho 

aviSOu: 

— Meu vé vai sero juiz e o senhor vai ser o gandula. 

O pai da Ménica imaginou que teria que correr atras de muitas bolas chutadas 
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CAPITULO TRES 

O jogo teria durado a tarde inteira, mas, antes que alguém pudesse saber quem 

venceria aquela partida, uma sirene tocou. 

— O que foi isso? — perguntou Julieta. 

Magali, deslizando a mao pela barriga, desejou: 

— Tomara que seja o sinal do lanche. 

Deixaram o campinho de lado e seguiram o som, que provinha da entrada da 

Montanha Magica. A sirene s6 parou de tocar quando todos se aproximaram. 

= 
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— E agola? - questionou Cebolinha, olhando curiosamente por entre o portao. 

Enquanto tentavam adivinhar o que aconteceria, um objeto voador surgiu do 

meio da mata e anunciou: 

BEM-VINDOS A MONTANHA MAGICA! 

Todos se assustaram e, rapidamente, olharam para o alto. 

— Precisava dar esse susto na genter — reclamou Junim. 



— Nossa, de onde veio isso? — interessou-se Lucio, observando o inusitado apa- 

relho voador. 

—Vocé vai abrir o portao? — perguntou Julieta. 

- Claro - respondeu o estranho objeto. - Esta é a HORA CERTA € eu vou sero 

guia de vocés durante os proximos dias. 

O pai da Ménica bem que quis perguntar por que aquela era a HORA CERTA, 

mas, como o portdo realmente estava se abrindo, decidiu permanecer quieto. 

— Obal Vamos entrar! — animou-se o Menino Maluquinho, dando um forte abra- 

co no av, que aproveitou para lhe dar uma maca. — Vou comer mais tarde, adorei. 

© pai da Ménica e 0 avé do Menino Maluquinho se adiantaram, tentando acom- 

panhar as criancas, no entanto, foram interrompidos pelo guia, que relembrou: 

—- Como adultos nado podem entrar, apenas criancas e animais... — Ao escutar 

isso, Bidu disparou a frente de todos. - ...Vocés se hospedardo no alojamento 

disponivel nesta base. Nao precisam se preocupar, pois '\UNCA ocorreu um 

Unico acidente com nossos convidados. 

— Nao vai aparecer alguém para falar com a gente? — perguntou o avé do Malu- 

quinho, escolhendo as palavras a fim de nado “ofender” o guia. - Uma “pessoa”... 

— Para qué? — interessou-se o guia, curioso. — Ha alguma coisa que vocé queira 

saber? Pergunte logo, porque as criancas ja estao subindo € eu nado posso perdé- 

las de vista. 

Aquilo era mesmo verdade e€, com medo de que elas se perdessem, o avé res- 

pondeu: 

— Bem, acho que esta tudo certo. Eu acredito na Montanha Magical 

— Pode acreditar — confirmou o guia. — Agora, cuidado, queé a HORA CERTA de 
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CAPITULO QUATRO 

Franjinha prestava muita atencado em todo o trajeto, pois tudo parecia se modi- 

ficar com frequéncia. Tinha a impressao de que, se olhasse para tras, o cendrio 

pelo qual havia acabado de passar ja seria outro. No entanto, o que mais lhe inte- 

ressava era aquele estranho guia. 

— Eu queria muito saber o que é isso — disse Lucio para Franjinha. - Parece um 

drone, mas eu nado vejo nenhuma hélice. 

— Percebeu que ele nado tem nenhum alto-falante? — acrescentou Franjinha. - 

Como é que ele consegue falar tao altor 

© guia era realmente diferente. Ele voava com facilidade de um lado para o 

outro € nado produzia qualquer tipo de fumaca. Também emitia algumas luzes e 

seu formato lembrava o da nave do Astronauta. Ele parecia observar todos com 

imenso cuidado enquanto fazia mUltiplos zigue-zagues. 



De repent, alguém gritou 

Maluquinho correu em cirecdo a juliet éperguntou 

-() que fo, ult 

~ Alouma coisa passou por cima da minfa cabeca, Quase bateu em mim 

0 pula voou rapidamente até eles ¢avsou 

- Ah, deve ter sido um esquil, Temas muitos por aqui 

-F desde quando esqulos passam voando por cima da cabeca da gente? ~ inte 

SOUS ule 

il i] - Pode “voar’ sim = contestou Franjinha 



— Esquilo com asas? — riu Cebolinha. — Sela que os golduchos também conse- 

guem voare 

Antes que a Ménica reagisse, Franjinha prosseguiu com sua explicacao. 

— Eles ndo tém asas, mas conseguem pular de drvore em drvore, por isso pare- 

cem voar. Eles possuem uma membrana que une as patas dianteiras as traseiras. 

Quando o animal se estica, parece que tem asas, mas na verdade nao tem. O estra- 

nho aqui é que esse tipo de esquilo nao existe no Brasil, somente no Hemisfério 

Norte. Nossos esquilos, que também recebem o nome de serelepe ou caxinguelé, 

por exemplo, nado “voam”. 



~ £ mais ou menos isso ~ disse o guia, jd se adiantando novamente ao grupo. - 

56 que aqui as coisas sio um pouco diferentes... 

Como o guia praticamente fugiu, Franjinha ndo obteve detalhes a respeito das 

tais diferencas... Entretanto, pretendia explord-las em algum momento. 

- Serd que falta muito para chegar? - perguntou Junim a Bocdo, que estava can- 

sado da leve subida em que havia se transformado a trilha, 

- Espero que néo - desejou ele, - Se demorar mais, eu vou comer algumas des: 

sas flores. Achei que uma delas tinha cheiro de chocolate, 

- Chocolate? - interessou-se Magali ao escutar a palavra magica. 

- elirio dele - respondeu Junim. - Nao existem flores feitas de chocolatel 

De qualquer forma, Magali passou a cheirar cada flor que encontrava, vai que... 

Entéo o guia parou diante dé uma rocha que, além de alta, era muito larga, 

- Pronto, chegamos - avisou o gula. - Falta pouco para esta aventura comecar. 

Basta voces assinarem Seus NOMES. 





Ménica procurou por algum tipo de livro ou caderno, a fim de efetivar o registro 

de chegada. Talvez fosse como em hotel, mas ndo encontrou nada e perguntou: 

— E onde vamos assinar? 

O guia desceu até a altura dos olhos dela e€ disse: 

— Na rochal Onde mais? 

Ménica observou melhor a rocha e descobriu que nela estavam escritos diver- 

sos nomes: Alice, Dorothy, Tom Sawyer, Max und Moritz, Pereré, David Copper- 

field, Tininim, Pequeno Principe, Gasparzinho, Anjoca, Satanésio, Nico Demo, 

Pindéquio, Feiurinha, Pluft, Fantasma, Tintim, Luluzinha, Bolota, Tininha, Recruta 

Zero, Condorito, Chaves, Brotoeja, Emilia, Zezé etc. 

- Acho que eu conheco esses nomes — comentou Lucio. 

— E como vamos assinar? — perguntou Cascao.-— Com o dedo? 

— Exatamentel — comemorou o guia. 

Casca4o estranhou, mas, como seu dedo jd estava mesmo sujo, ele experi- 

mentou €, para sua Surpresa, viu Seu nome sendo gravado na rocha enquanto o 

“escrevia . 

— Inclivell Mas o meu dedo esta limpo. Sela que funciona? — perguntou Cebo- 

linha. Na verdade, quase que ele escreveu “dentuca”, porém um rapido olhar da 

Manica fez com que ele mudasse de ideia € assinasse 0 prdéprio nome. 

O Menino Maluquinho escreveu cada letra do nome dele com um tamanho dife- 

rente. Ménica resolveu finalizar o dela com o desenho de um coelhinho. 

Em pouco tempo, os nomes de todos eles se misturavam aos dos outros visi- 

tantes da Montanha Magica. 

— Agora, tenho algumas regrasl — disse o guia, que projetou em uma parede 



uma lista com condicdes que deveriam ser seguidas sem qualquer questio- 

namento. 

1- NAO E PERMITIDO LEVAR NADA DA MONTANHA MAGICA, NEM MESMO 

UMA FOLHA OU PEDRINHA. 

2- CADA TURMA SERA HOSPEDADA EM UM GALPAO. ATURMA DA 

DENTUCINHA, QUER DIZER, DA MONICA, FICARA NO GALPAO M EA DO 

MENINO MALUQUINHO, NO GALPAO Z. 

3 - LEMBRAR A REGRA 1. 

4- NAO ESQUECER A REGRA 2. 

§- DECORAR OS ITENS 3 E 4. 

6 - CUIDADO PARA NAO ESCORREGAR NAS CARTAS DE BARALHO. 
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— Cartas? — perguntou Junim. — Que cartasr 

O guia, demonstrando bastante impaciéncia, explicou: 

— Faz alzum tempo, veio para cd uma garota chamada Alice. Ela disse que vinha 

de um pais cheio de maravilhas e trouxe com ela algumas cartas. Acontece que 

elas comecaram a correr pela montanha e se espalharam por todos os lados. 

Quanto mais eu as recolhia, mais elas apareciam. A menina foi embora, mas as 

cartas ficaram. O pior é que parece que se multiplicam. Sempre surge uma nova... 

Nao sei o que fazer - lamentou o guia. -— Enfim... Alguém tem outra perguntar 

Magali e Bocao, ao mesmo tempo, ergueram as mdos e perguntaram: 

— Que horas sai o lanche? 

— Lanche, nado! —alertou o guia. - Daqui a pouco, sai o jantar, mas $6 apds o por 

do sol. 



- Por do sol? - Julieta ficou curiosa. 

- Sim, © pdr do sol mais bonito do mundo. Se vocés quiserem, eu levo todos 

até |4. Mas, depois, jantare CAMA. Amanha, vocés precisarao estar bem descan- 

sados. leremos diversas surpresas... 

Voltaram a caminhar, o que deu mais uma chance para Magali e Bocio chei- 

rarem as flores e Franjinha € Lucio tentarem descobrir como aquele misterioso 

guia funcionava. Além disso, Julieta achou que seria romantico ver o pér do sol 

com o Maluquinho. Cebolinha tentava conhecer bem os arredores, talvez fosse um 

bom lugar para, quem sabe, colocar em pratica algum plano infallvel. Cascao, des- 

confiado das intences do amigo € com medo de apanhar, tratou de se aproximar 

de Junim. Ao vé-lo, 0 garoto quis saber se algo estava errado. Bidu correu, para va- 

riar, a frente de todos. E 0 grupo ainda precisou se desviar de pilhas de cartas aqui 

€ all. 

De qualquer maneira, o guia nao havia mentido. O pér do sol foi realmente 

lindo. © So! se escondia lentamente por entre distantes montanhas, levando com 

ele todas as cores do dia. A noite comecou a se iluminar com as estrelas, € aqueles 

novos amigos, em breve, teriam muitas historias para contar. 





CAPITULO CINCO 

- TODOS PARA OS SEUS LUGARES! JA VAI COMECAR A COMPETICAO! 

Foi isso que o guia disse as turminhas na manha seguinte. Quando as criancas 

chegaram até um grande campo, encontram-no cheio de obstaculos, cordas e, 

claro, cartas espalhadas por todos os cantos. Fizeram uma pilha gigante com as 

que puderam recolher. 

- Competicao? - reclamou Magali. - Nem terminei de tomar meu café direito. 

- Eu também! - concordou Bocio. - $6 comi uma diizia de paes de queijo. 

Ainda bem que guardei alguns no bolso para mais tarde, ou seja, AGORA di- 

zendo isso, tratou de engolir rapidamente seu lanchinho. 

- Oba, obal Do que serd a competicdo? Vamos correr, pular, nadar, voar? - O 

Menino Maluquinho ja tinha dado uma volta por todo o campo e estava ansioso 

para Que OS jogos comecassem. 

- Atencdo as regras! - anunciou o guia. - Vale tudol $6 nao vale morder o guial 

- Essas so as leglas? - decepcionou-se Cebolinha. - Pensei que seliam mais 

complexas, com enolmes planos, desafios complicados... Quem vai conseguir 

molder essa coisa voadola? 



— Siléncio! - ordenou o guia. — Vou sortear a primeira dupla. 

Ele entao pegou um saquinho, nao se sabe de onde, sacudiu-o, deixou cair dois 

papéis no chao e disse: 

— Cascdo, leia os nomes dos primeiros concorrentes. 

— Por que eur Ainda estou com sono — resmungou ele antes de pegar os bilhe- 

tes, abri-los e ficar aliviado por ndo ser o primeiro competidor. — Aqui esta, vai ser 

o Careca contra o Junim. 

Junim se adiantou e fez uma pergunta ao guia: 

— Ta bom, vamos competir, mas qual € 0 prémio? 

© guia deu umas voltinhas no ar, como que demonstrando impaciéncia, e pro- 

jetou na parede um novo cartaz. 

O PREMIO, SENSACIONAL, SERA PASSAR UMA NOITE NO TOPO DA 
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— Vamos la, Cebolinhal - falou Ménica. - Estamos torcendo por vocé. 

— Sim, mas qual é a plova? - respondeu ele. —- Temos que coler, pular, nadar?... 

Cascdo levou um susto, pois se tivesse que nadar para ajudar seu grupo a ven- 

cer, eles estariam perdidos. 

— Nada disso — anunciou 0 guia. — Vocés vdo ler um texto. 

— Ler? — entusiasmou-se Liicio. - Eu que deveria ter sido sorteado. Ler € comigo 

mesmo. 

Foi entéo que o guia deu um texto para o Cebolinha. E, no momento em que iria 

entregar outro a Junim, uma antena surgiu inesperadamente da “cabeca” do guia e 

acabou derrubando os éculos do garoto no chao. 

— Calma, eu pego — falou Franjinha, que fez uma cara de espanto. — Nossa, as 



duas lentes quebraram. 

— E agora? — lamentou Junim. 

- Acidentes acontecem — disse o guia. - A disputa ja esta valendo e acho bom 

ninguém tentar me morder! 

— Nao consigo lerl — protestou Junim, forcando os olhos a fim de compreender 

© que estava escrito. 

— Entao vocé esta eliminado! — determinou o guia, sem oferecer qualquer pos- 

sibilidade de reacao ao garoto. E, do nada, devolveu-lhe os éculos em perfeito es- 

tado. 

— Ei, como vocé fez isso? Nao é justol - reclamou Junim, prontamente ignorado 

pelo guia. 

Cebolinha, achando que ganhara uma grande vantagem, leu o texto: 

— © Jato loeu a loupa Jasgada do impelador| — mal terminou e€ partiu para a co- 

memoracao. — Ganhamos| 

- Ganhou nadal - sentenciou o guia. - Nao é isso que esta escrito. Vou ler: O 

rato roéu a roupa rasgada do imperador. 

— Mas... —- Cebolinha queria argumentar. 

— Na primeira competicao nao houve vencedor! — determinou o guia, sem dar 

espaco para qualquer reclamacao. — Préximos concorrentes... 

Tudo se repetiu e, dessa vez, foram sorteados Lucio e Franjinha. 

— Nossa, o que sera que eles vao ter que fazer? — perguntou Magaii. 

— A missao dessa dupla é, em cinco minutos, resolver a “Conjectura de Hodge”. 

Valendol — gritou o guia. 

Franjinha e Lucio levaram um susto: 



- Mas esse é um dos maiores problemas da matematica - avisou Franjinha. 

- E até hoje ninguém conseguiu soluciond-lo - lembrou Lucio. - Existe, inclu- 

sive, um prémio de um milhdo de délares para quem realizar essa facanha. 

- 0 tempo esta passando - alertou o guia, indiferente. 

- O jeito é tentar - falou Franjinha, rabiscando em um pedaco de papel. 

Assim, sem parar, os garotos discutiam sobre o problema, buscando solucdes, 

quando, novamente, o guia gritou: 

- Prazo encerrado! Nao houve vencedores. 

Monica estava desconfiada do andamento daquela competicao e a criticou: 

- Essas questdes sio muito complicadas e vocé nao esta levando em conta as 

difculdades dos jogadores. 

- Quer desistir? - provocou o guia, 

Ai, ela se sentiu ainda mais desafiada e resolveu aguardar sua vez para mostrar 

aquele guia engracadinho quem é que iria cesistir. 

Os préximos candidatos sorteados foram Magali e Bocdo, que, alids, amaram a 

prova deles. Cada um foi colocado diante de um bolo imenso e a ordem logo foi 

dada pelo guia: 

-Vocés vao ter que decidir qual € o bolo mais gostoso. Valendo! 



Foi a competicao mais rapida de todas, cada um dos “atletas” engoliu o prdprio 

bolo em menos de um segundo. Como nao conseguiram provar o doce do outro, 

ficou impossivel definir qual tinha sido o mais gostoso. Assim, ambos foram des- 

classificados. 

No préximo sorteio, foram escolhidos Cascio e Julieta. 

— Ganharé aquele que contar detalhadamente a histéria de Os Trés Porquinhos 

contra Chapeuzinho Vermelho. 

Cascio considerou que com os trés porquinhos na jogada ele teria alguma 

sorte. Julieta imaginou que o vermelho tinha a ver com a cor de sua camiseta. 

Porém, havia um problema ainda maior, e ela se pronunciou: 

— Mas essa historia nao existe! 

— E verdade — completou Cascao. - Ou é a histéria de Os Trés Porguinhos ou da 

Chapeuzinho Vermelho. 

— Bem... Se a histéria nao existe — concluiu o guia -, ambos perderam a partida. 

Que venha a préxima duplal 



Nao adiantou reclamar. Cascio ficou com vontade de morder o guia, mas 

temeu que aquilo pudesse desclassificar sua turma automaticamente. Agora dava 

para entender por que havia tal regra. O guia ja devia ter sido mordido no passado. 

Bem-feito! 

As esperancas estavam depositadas nos dois ultimos competidores: Ménica e 

Menino Maluquinho. 

Finalmente, a oportunidade que a garota aguardava a fim de provar que nao era 

de desistir. O Menino Maluquinho comemorava a chance de poder vencer aquele 

torneio por todos os seus amigos. 

-Adisputa de vocés é a melhor de todas. Vao ter que dar uma volta ao redor da 

Montanha Magica. O primeiro que retornar sera o campeao. Sigam-me, vou mos- 

trar o caminho| 

Dizendo isso, o guia fez um voo rasante € indicou uma passagem que se abriu 

magicamente por entre a densa floresta. Convocou os dois competidores a tomar 

os seus lugares € gritou. 

-Valendo! 

Ménica e o Menino Maluquinho dispararam pelo caminho € seus amigos fica- 

ram comemorando, mas Junim reclamou: 

- Como é que a gente vai ficar sabendo quem esta na frente? Assim nao tem 

graca. Vamos esperar? $6 isso? 

Todo mundo achou aquilo meio estranho e, justamente por causa disso, nin- 

guém percebeu quando o guia, discretamente, desapareceu. 



CAPITULO SEIS 

~ Eu tenho “vento nos pés” — disse Maluquinho ao ver que estava ligeiramente a 

frente da Ménica. 

O trajeto da disputa era formado por uma trilha de terra ingreme, cheia de cur- 

vas e cercada por mata. 

- Acontece que eu tenho muiiiitaaa experiéncia em correr atras de moleques - 

avisou a Ménica. - Ja, ja vocé vai ficar para tras. 

O Menino Maluquinho nao ligou e correu ainda mais. Ménica o perdeu de vista, 

mas apostou que na proxima curva o encontraria. Entretanto, avistou uma imensa 

rocha bloqueando o caminho. Imaginou como o Menino Maluquinho a teria pu- 

lado, no entanto, outra coisa lhe despertou a atencdo. Havia um cartaz colado na 

rocha que a mostrava como dentuca e gorducha. Entao, por impulso, atirou o coe- 

lhinho e gritou: 

- Cebolinhal 

Para sua surpresa, o coelhinho voou por cima da rocha, ¢ ela viu claramente 

quando ele “atravessou a montanha”. Achou aquilo muito esquisito e se apro- 

ximou do local com cuidado, desviando da rocha. Tocou na encosta da montanha, 

perto de onde o coelhinho tinha sumido e, de repente, foi sugada tal como o seu 

bicho de peliicia. 

Monica havia desaparecido. 



Pouco adiante, o Menino Maluquinho estranhou o siléncio, pois considerou 

que ouviria os passos da nova amiga atras dele, mas nada. Ele parou e chamou: 



— Ménicaaaaal 

Como ela nao respondeu, ele ficou preocupado e voltou para procura-la. Foi 

entao que viu a rocha no caminho. 

“Essa rocha nao estava aqui antes”, pensou. 

Subitamente, sua panela foi atraida pela montanha, e ele achou aquilo engraca- 

dissimo. 

— Nossa, € o maior {ma que ja vil Adoro (mas. 

Ao tentar descolar a panela da parede, ambos foram tragados pela montanha. 



Pronto, os dois competidores haviam sumido sem deixar qualquer pista. 

No campinho, como se tivesse percebido algo errado, Bidu correu trilha adentro 

em disparada. 

— Bidul - gritou Franjinha. 

— Deixa, ele volta — apostou Junim. 

— Ele ndo conhece esta regido. Vai que se perde na mata? — preocupou-se Fran- 

jinha. 

— Estou achando que a Ménica e o Menino Maluquinho estao demorando muito 

— incomodou-se Julieta, decidida a voltar a entrada para a Montanha e pedir ajuda. 

- Vamos chamar 0 avé do Maluquinho e o pai da Ménica, depois procuramos pelo 

Bidu. 

— Nadol Pode ser tarde. Vou agora atras do Bidu — dizendo isso, Franjinha se 

entranhou pela trilha. 

- Vou com vocél - falou Lucio. - O guia disse que nunca aconteceu qualquer 

acidente por aqui. Nao deve ser perigoso. 

— Por falar nisso, cadé ele? - estranhou Bocdo. 

- Em flente! Ai como é dulo tolcer pla golducha -— comentou Cebolinha discre- 

tamente. 

— Eu estou com fome - avisou Magali. - Vamos resolver isso logo. Quero almo- 

car. 

E, assim, todos se embrenharam na mata, apurando os ouvidos para escutar os 

latidos do Bidu. Eventualmente, escutavam um rufdo no mato e, quando iam obhar, 

era somente um esquilo curioso. 

— Bidul Bidul — chamou Franjinha pelo amigo. 



Como o caminho era estreito, as turminhas se apertavam cada vez mais. Cas- 

cdo, atento aos minimos sinais de chuva; Junim, apostando que uma cobra vene- 

nosa iria aparecer a qualquer momento. 

Entretanto, para sorte deles, bastou dobrar uma curva para despontar uma gran- 

de clareira que permitia ver a entrada de uma caverna. Dava um pouco de medo, 

pois ela parecia ser bastante profunda e escura. 

— Sera que o Bidu entrou al? - perguntou Bocao. 

Franjinha se aproximou da entrada e gritou: 

- Bidul 

E o eco devolveu: Bidu, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu... 

— Melhor voltarmos para pedir ajuda — falou Julieta. 

- Também acho - concordou Lucio. — Mas voltar para onde? 

Foi entdo que todos olharam para tras e viram que o caminho que haviam per- 

corrido tinha sido completamente engolido pela mata. 

— Bem que eu achei que algo nao ia dar certo — concluiu Junim. - Acreditam em 

mim agora? 



- §6 nos resta uma coisa a fazer: vamos entrar - afrmou Franjinha, deter- 

minado. - Bidu pode estar correndo algum perigo. 

E, com mais ou menos medo, entraram um a um naquela caverna. Sem que 

percebessem, todos tinham sido engolidos pela Montanha Magica. 



ULTIMO CAPITULO 

Bem, este é o dltimo capitulo. S6 que a histéria ainda nao acabou, nem de 

longe... 

Sera que pode ter um Ultimo capitulo que ndo seja o ultimo? 

Se pode, nao se sabe, mas ninguém disse que isso é proibido. 

E que agora a histéria vai ficar ainda mais maluquinha, coisa de quem levou 

mesmo uma coelhada na cabeca. 

Entao, este é 0 ultimo capitulo de um livro que ainda nao terminou. 

© jeito é prosseguir para ver se a historia acaba. 

* quem observasse de fora, teria parecido que o Menino Maluquinho e sua pa- 

nela haviam sido tragados pela montanha. Para ele, contudo, tinha acontecido algo 

totalmente diferente. Ele viu a panela crescendo, crescendo, crescendo e, de re- 

pente, estava dentro dela. Nao era mais uma panela e, sim, uma nave espacial. Ele 

nado se encontrava de forma alguma no interior de uma montanha, como seria o 

esperado, mas viajando pelo espaco sideral. 

Com sua espaconave, ele seguiu cometas, acendeu e apagou estrelas. Deu piru- 

etas no espaco ¢ visitou distantes planetas. 

Ao entrar em uma chuva de meteoros, a nave acabou sacudindo demais e o 

sétao que havia nela se abriu. Pronto, ela se encheu de macaquinhos que mexiam 

em todos os botdes, mudando constantemente o rumo da espaconave. 

Entdo, depois de um solavanco maior, o Menino Maluquinho percebeu que um 

grande perigo se aproximava. Os macaquinhos trataram de se esconder 



novamente no sétdo enquanto o garoto escutava uma mensagem de outra nave 

ameacadora. 

— Vocé pensou que iria se livrar de mim, mas acaba de chegar o seu maior pesa- 

delol 

Era Herman, qué mirava com suas poderosas armas a pequena nave-panela do 

Menino Maluquinho. 

— Nao tenho medo de vocél Pode vir com mil canhées que eu invento mil ideias 

para destruir cada um Geles|l 



E Herman, que nao queria mesmo perder tempo, disparou varios misseis. Ne- 

nhum acertou o Menino Maluquinho, que, habilmente, se desviava de cada um 

dos tiros. Porém, de repente, uma distracao invadiu sua mente. Algo mais forte, 

que ele ndo conseguia controlar. 

- Aquelas letras esquisitasl - exclamou ele, recordando-se das letras que tinham 

sé alojado no seu pensamento pouco antes do inicio da viagem 4 Montanha Méa- 

gicas EAMPPAERRS. 

Distraido que estava, deixou de fazer uma manobra salvadora e Herman atingiu 

sua aeronave provocando uma enorme explosaol 

Maluquinho perdeu o controle e a nave ficou perdida no espaco, seguindo para 

um lugar desconhecido e, talvez, muito perigoso. 

- 0 que foi isso? - assustou-se Magali. - Vocés escutaram? Pareceu uma explo- 

sd0. 

- Acho que senti a montanha tremer - respondeu Julieta. 

- Calmal - pediu Lacio. - Aqui é muito grande, deve ser um eco distante. 

- Vocés estio vendo uma luz ali na flente? - perguntou Cebolinha. 

Sim... todos a viram e foram até o local cautelosamente. Quando chegaram, a 

Unica palavra que conseguiram pronunciar foi: 

- Nossal 

As turminhas haviam acabado de entrar em uma caverna. 



— Nunca vi tantas estalagmites e estalactites juntas! — admirou-se Lucio. 

— O que sao essas... coisas? — interessou-se Cebolinha. 

- As estalagmites sao essas formacdes pontudas que estado se elevando do chao 

é as estalactites sdo aquelas vindo !a do alto — informou Lucio. 

-— E sio mesmo muitas. Se continuar assim, em alguns anos vdo se fechar for- 

mando uma parede. Alias, aqui é um Gtimo lugar para se esconder — falou Fran- 

jinha, que decidiu gritar: — Biduuuuuul 
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Cascao ergueu a cabeca € compreendeu o perigo que corria. Do alto, se viam 

diversas gotas de dgua que ameacavam despencar a qualquer momento. 

— Essas gotas estado cheias de calcio — continuou Licio. 

- Isso mesmo — prosseguiu Franjinha. - Quando elas caem, o calcio vai sendo 

depositado, gerando as formacdes. Um dia, elas se unem e criam essas colunas 

imensas. 

Casco nao ouviu nadica de nada daquela explicacao. A dnica coisa em que ele 

pensava era nas dezenas de gotinhas prestes a cair. Quando a primeira delas se 

soltou, apenas se escutou o grito que ele deu. 

— Para onde ele foi? - assustou-se Julieta ao ver que Cascao havia corrido ca- 

verna adentro. 

—- Eu nao sei — comentou Cebolinha. - Mas celtamente achou uma saida pala 

escapar da agua. 

— Entdo vamos atras dele! — falou Magali. 

E foram... Sem saber o que havia pela frente. 

Ménica nao estava entendendo nada quando, de repente, se viu em um lugar 

cheio de plantas imensas, sob um sol “de rachar”. 

Nao compreendia como havia ido parar ali, mas constatou que se encontrava 

em uma situacdo bastante delicada. Existiam ovos ao seu redor, muitos, ¢ eram 

gigantes, até maiores do que ela. Entao, Ménica encostou o ouvido em um deles 

escutou o som de um coracao batendo. 

“Sera que sdo passarinhos?”, pensou. “Melhor sair daqui antes que eles se que- 

brem e resolvam comer tudo o que estiver pela frente...” 

Entdo, tratou de escalar com cuidado aqueles ovos. Quando péde observar os 

arredores, descobriu que nao estava sobre uma arvore, mas no chao. 



Eram apenas ovos abandonados ao calor do sol. 



Enguanto se esforcava para compreender os Uitimos acontecimentos, notou 

que algo sé mexia por entre as folhas. Mdnica procurou seu coelhinho. No en: 

tanto, néo o encontrou, 

Repentinamente, um homem com os cabelos parecidos com os dela surgiu ¢ 

tentou se comunicar, Ele parecia impaciente ¢ fazia muitos sinais incompre: 

ens(vels, Ménica sO se mexeu no instante em que ele a empurrou com um tacape. 

Embora nao tivesse gostado, compreendeu que o homem queria que ela salsse 

Cali, Ele apontava para o alto, bastante assustado. 

() homem das cavernas correu para um esconderijo € a chamou, porém, algo 

ocorreu quando ela procurava se proteger. Ao olhar o cho, teve a impressio de ler 

novamente as estranhas letras que havia visto antes da viagem sobre sua cama: A 

GIOSSMOA, 





E, assim, meio que paralisada por aquele momento inesperado, escutou um 

forte impacto, como se algum objeto imenso tivesse colidido no solo. Em seguida, 

uma enorme cortina de poeira se ergueu € a garota nao viu mais nada. 

Foi facilimo seguir o Cascao. O cheirinho dele deixou um rastro inconfundivel. 

Quando o encontraram, ele estava tranquilamente sentado sobre uma rocha cer- 

cada por um monte de areia. Havia um piso rochoso que circundava todo o es- 

paco. Parecia uma praia cuja agua teria desaparecido, deixando exclusivamente 

algumas pedras € toda aquela areia no local. 



— Ufa, finalmente encontlamos vocé - disse Cebolinha. 

— Continuo preocupado com o Bidu. Onde sera que ele esta? — lamentou Fran- 

jinha. 

— Este lugar € quente demais — reclamou Julieta sentada no chao. 

- Acho que estamos caminhando para o centro da Terra — considerou Lucio. - 

S6 isso para explicar este calor insuportavel. 

— E esta areia espalhada — falou Bocdo, pisando a superficie de areia fina. — Pa- 

rece ser divertida. 

-£ mesmo. O pé da gente afunda — divertiu-se Magali, juntando-se ao amigo. 

Ambos comecaram a brincar com a areia como se fosse neve. Tentavam fazer 

bolinhas para atirar uns nos outros, mas ela escorria por entre os dedos. 

— Olhando com atencdo, parece até que isto aqui era uma praia que perdeu toda 

a agua, deixando apenas a areia. Que curiosol — comentou Lucio. 

— Quero ver como é que vamos sair daqui — preocupou-se Junim, colocando so- 

mente um pé na areia a fim de sentir a textura. 

— Pelo menos tudo estd bem sequinho — afirmou Cascio aliviado. 

Julieta se reuniu aos amigos e, logo, todos estariam brincando. Cascao nao quis 

nem saber, a ideia nao lhe agradou. S6 de imaginar que toda aquela areia ja esti- 

vera debaixo de um montao de agua lhe causava arrepios. Franjinha e Lucio, inte- 

ressados naquela areia, também comecaram a caminhar sobre ela. 

Foi entio que Junim percebeu que Bocdo, o primeiro a ter entrado, jd estava 

com a areia na altura da barriga. 

— Bocdol — avisou ele. - Cuidado, parece que vocé esta numa parte mais funda. 

Nao va se afogar na areia. 



— Ué, mas eu estou no mesmo lugar que entrei... 

-Acho que ele tem razao — disse Magali. - Eu também afundei um pouquinho... 

Franjinha e Lucio se entreolharam e perceberam que algo estava muito errado. 

— Sera que isto aqui é o que eu estou pensando? — perguntou Franjinha. 

— Se for o que eu também estou pensando, temos que sair daqui agoral — gritou 

Lucio. — Isto é areia movedica. Nos estamos sendo engolidos| 

E nao deu outra. Tentaram escapar, porém, quanto mais se mexiam, mais afun- 

Gavam. Para piorar, havia no meio da areia varias cartas de baralho que atrapa- 

lhavam bastante. Quando alguém julgava que tinha conseguido se segurar em algo 

firme, eram somente cartas que se espalhavam pela areia. 

— Eu sabia que isso ia dar problema — comentou Junim, ja retirando para fora o 

nico pé que tinha colocado dentro da areia. 

— Temos que fazer alguma coisa — alarmou-se Cascdo, que ficou ainda mais 

preocupado ao ver Cebolinha. — Ops! Conheco essa expressaol 



— Bolei um plano infalivel pla salvar todos! — disse Cebolinha. 

- Essa, naol - falou Cascdo. 

Fosse como fosse, todos dependiam do tal plano, pois até mesmo falar puxava 

a turminha cada vez mais para baixo. Franjinha e Lucio ndo podiam oferecer qual- 

quer auxilio. 

— Meu plano € 0 seguinte: s6 plecisamos achar outlas pedlas como essa, em que 

vocé esta sentado, Cascao. Se elas nao afundam, entao podelemos usa-las como 

apoio — explicou Cebolinha. 

“Bem, talvez dé certo”, pensou Cascio, que olhou em volta e descobriu que 

havia realmente outras duas pedras ali perto. Se os amigos conseguissem alcanca- 

las, poderiam esticar as maos € salvar os demais. Mas precisariam ser rapidos. 

Cascao ficou em pé e ofereceu a mao a Junim, que conseguiu pular para uma 

pedra bem larga. Em seguida, foi a vez de Cebolinha, que deu um salto e também 

atingiu uma pequena pedra. No local em que ele estava, dava para socorrer Bocao 

e Magali. Casco poderia salvar Franjinha e Lucio. Junim poderia ser o salvador de 

Julieta. 

Quando os trés estavam com os bracos esticados para puxar os amigos, escu- 

taram um som que se aproximava lentamente, como se viesse de um lugar dis- 

tante, de outros tempos. Um forte vento também ja os alcancava e levantava areia 

e cartas de baralho aleatoriamente. De repente, ouviram uma explosdo que fez com 

que OS meninos salvadores se desequilibrassem e calssem dentro da areia. 

Junim caiu de cabeca para baixo ¢ ficou com as pernas para cima. Ninguém 

poderia ajudar mais ninguém. 



Entdo, sem que pudessem fazer qualquer coisa, foram tragados, um a um, para 

o fundo daquela areia que parecia tao calma, mas profundamente movedica. 

Se existisse um préximo capitulo, seria dito que bastaria ler o préximo capitulo. 

S6 que nao ha. E agora? 

Seria este o triste fim de toda a turminha? 

Ménica ¢ o Menino Maluquinho, apos as respectivas explosées, apenas perce- 

beram que foram caindo, caindo e caindo em meio a um céu azulado. No entanto, 

nao era uma queda comum, se furassem uma nuvem, veriam no meio dela 

peixinhos nadando, depois luzes distantes de uma cidade qualquer e, ao redor 

deles, ainda flutuavam casas, cadeiras e até animais. E cartas, claro, muitas cartas. 
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A queda nao lhes causava medo. Ménica tentava pegar um ou outro objeto, mas 

nao conseguia segurar nada. Maluquinho se divertia procurando ser mais rapido 

do que as aves. 

Porém, como toda queda tem um fim, os dois cafram juntos dentro de uma ca- 

verna: 

— Maluquinhol 

— M6nical 

Eles se abracaram e tentaram contar, ao mesmo tempo, a histéria do que tinha 

acontecido até ali. 

-A montanha engoliu meu coelhinho e... 

— Af eu estava no espaco... 

— Entao, antes que os ovos quebrassem... 

— Eu perdi o controle da espaconave e... 

Eles combinaram de falar um de cada vez e, finalmente, puderam compreender 

a aventura um do outro. 

— Nossa, quanta coisa estranhal — disse Ménica. - Sera que estamos sonhando? 

Ao ouvir aquilo, Maluquinho deu um grande sorriso e respondeu: 

— Claro que nao! Vocé ja viu duas pessoas sonharem o mesmo sonho? Isto aqui 

é tudo realidade, a NOSSA realidade, a que estamos vivendo. Estou certo disso. 

— Como é que vocé tem tanta certeza? — perguntou Ménica. 

— Porque foi meu avé quem me ensinou issol Ele € um sabio. 

Portanto, como era ensinamento de avé, Ménica também acreditou que eles 

nao estavam sonhando. Recordou-se das informacdes do dossié de Denise, que 

ela tinha lido durante a viagem, e concluiu que tudo o que estava acontecendo 



poderia, de fato, ser verdade. 

— Precisamos dar um jeito de sair daqui — afirmou ela. — Se fosse um sonho, 

bastava acordar, mas como nao é... 

Ménica e Maluquinho passaram a procurar uma saida, mas parecia que aquela 

caverna era totalmente fechada. 

— E... Olhal — apontou o Menino Maluquinho. — Vocé esta vendo isto aqui? 

Ménica forcou um pouco os olhos e, lentamente, algo incrivel surgiu diante 

dela. Ela mal podia acreditar que fosse verdadel 

Junim, que tinha caido na areia de cabeca pra baixo, foi o primeiro a ver o novo 

mundo que surgiu. 

— Nao acredito! Pensei que féssemos ficar enterrados para sempre em toda 



aquela area 

le cau suaverente sobre um punhado de cartas dé baralto endo se fei. As 

poucos, foi observando a chegaca de todos os amigos, que ficaram tio impac 

ados quanto ee 

~llossa, que lugar ¢ este? ~ perountou Cascio 

Quando todos terminaram ce ca, o céu de area qué os cobria desapareceu 

revelando outo, azul brihante, mas mito pequeno, Parecia que eles estavam no 

undo de um vulcioextnto, pos as paredes iam se afuniando e, de onde obser 

yavam, $0 conseguiam ver um pedacinho do cu pelo que seria uma sada circular 

ahora do vulczo. Tudo era uma imensa novigade. 



— Perceberam como este lugar € cheiroso? — falou Magali. 

Ela estava certa. Logo notaram que o ambiente era repleto de flores, dos mais 

diversos tamanhos, cores € perfumes. 

— Esperem! - alertou Bocdo. - Ouviram esse barulhor Seria outra explosao? 

Franjinha apurou os ouvidos e disse: 

- Acho que eu conheco bem esse som! - caminhou até um arbusto que se 

mexia € o abriu com cuidado. — Bidul Finalmente te encontrei. 

Todos comemoraram, menos Bidu, que roia tranquilamente um imenso osso de 

dinossauro, como se nada de excepcional tivesse ocorrido. 



- Agola j4 podemos ir embola daqui - animou-se Cebolinha. 

- Estou com muita fome - reclamou Magali. 

RUUVOOOOOONNCCCCCCCCCCCC 

- Nossal - disse Cascdo. - Outro som horrivelllll 

- Nao é um som horrfvell - protestou Bocdo. - £ apenas minha barriga ron- 

cando de fome! 

ROOOOOOOOONNCCCCCCCCCCC 

- E agora foi a minha - alertou Magali. 

- Acho bom encontrarmos logo uma maneira de sair daqui - falou Lucio. - Ou 

este lugar vai ficar insuportavel. 

Julieta estava calada, mas prestava atencdo em tudo o que havia acontecido até 

o momento. Estavam todos bem. Portanto, nao era lenda a histéria contada pelo 

guia de que ninguém tinha se machucado na Montanha Magica. De repente, ela 

sentiu que algo, novamente, passava por cima de sua cabeca. 

- O que foi isso? - perguntou. 

E a resposta veio rapida: ela viu um esquilo parado sobre uma pedra. Julieta ja ia 

ignora-lo quando ele deu um salto e planou em direcdo a um ponto muito acima 

da menina. Parecia que tinha visto algo interessante do outro lado e simplesmente 

voado até o local que desejava. 



— Ué, que esquisitol Vocés viram aquilor — questionou Julieta a todos. 

— O qué? — interessou-se Junim. 

— 0 esquilol — respondeu ela. — Ele voou. 

— Deve ser um daqueles voadores que o guia mostrou — lembrou Franjinha. 

— Mas vocé disse que os que saltam possuem uma membrana que liga os pés e 

as mados. O que eu vi nao saltou de nenhuma arvore e nao tinha membrana alguma 

— retrucou Julieta. 

— Que estranhol - observou Lucio. - Esquilos ndo voam de verdade. 

— Perai... Minha cabeca esta a mil... — falou Julieta. 

—Acho que ela vai colocar a gente em alguma confusao — reclamou Junim. 



~ Pode até ser —riu Julieta. - Mas minha mae sempre fala: “E nao é que a Julieta, 

olhaf, tinha razaol”. 

— E no que € que vocé esta pensando? — perguntou Cascao. 

— Acho que sei como sair daqui!l — respondeu Julieta. - 56 temos que voarl 

- Voar? - estranhou Franjinha. - E cadé nossas asas? Se meu laboratério esti- 

vesse perto, até que... 

— NGo precisa — animou-se Julieta. - Aqui nao é uma Montanha Magica? Entao, 

56 precisamos usar a imaginacaol 

— Sela? - duvidou Cebolinha. 

— Quer ver? — desafiou Julieta. Ela se pds em pé, olhou para o esquilo e come- 

Cou a imaginar que estava la em cima, ao lado dele. 

— Olha sd! - falou Franjinha, observando que ela realmente comecava a flutuar. 

— Esta funcionando. Nao é cientifico, mas esta funcionando. 

Julieta, que lentamente se erguia do chao, de repente caiu. 

RUUOOOOOONNCCCCCCCCCcc cc 

ROOOOOOOOONNCCCCCCCCCCCI 

— Esse barulho me desconcentrou - lamentou ela. 

- Estamos com fomel - reclamou Magali. - Nao da pra controlar nossa barriga. 

— Sabendo disso, Julieta procurou se concentrar com forca € voou ainda mais alto. 

— Venham, amigos, funcional — gritou ela, quase junto do esquilo, que tratou de 

escapar novamente. 

E assim, um por um, foram flutuando. Até Bidu, ao ver Franjinha levitar, se en- 

tusiasmou e logo estava abanando o rabinho préximo dele. 



Comecaram a subir e agora s6 deveriam tomar cuidado para nao se distrair. Afi- 

nal de contas, uma queda daquela altura poderia ser fatal. 

Enquanto isso, Ménica e Menino Maluquinho perceberam que no paredao di- 

ante deles havia um grande desenho. 

— Que bonito! - falou o Menino Maluquinho. - Quem sera que fez? 

Ménica olhou o desenho com atencdo e lhe pareceu que ja tinha visto aquela 

imagem. Lembrava uma pintura rupestre exatamente igual 4s que os homens das 

cavernas deixaram espalhadas por tantas e tantas cavernas mundo afora. Entre- 

tanto, naquela existia uma menina meio dentuca e gorducha, que segurava alguma 

coisa... 

— Maluquinhol Foi para essa época que eu voltei, tenho certezal 

— Entdo vocé ja deve ter vivido por la — comentou ele. 

— Eur E vocé por acaso viveu no espacor 

- Acho que sim. Se eu me recordo é porque aconteceu. E sabe que, falando 

disso, eu me lembrei de outro assunto. 



- Qual? 

- De umas letras, Elas surgiram na minha cabeca quando eu estava em casa ¢ 

depois ld no espaco. 

Monica ficou surpresa € disse: 

- Comigo aconteceu a mesma coisa em casa € também quando eu estava na era 

pré-historical De que letras voce se lembrou? 

Maluquinho respondeu: 

-EAMPPAERRS. 

Monica procurou no bolso do vestido o papel no qual tinha anotado suas letras 

é completou em seguida: 

-AGIOSSMOA. 

De repente, a parede em que estavam pintados os desenhos se iluminou ¢, 

como no cinema, os desenhos comecaram a ganhar vida ea contar uma Dela his: 

‘Orla. 









— Olha s6l Sao aquelas letras que apareceram para nds dois! — falou Ménica. 

— Verdade - disse o Menino Maluquinho. — E se a gente... Tive uma ideial — Ele 

pegou algumas cartas espalhadas por ali, uma pequena pedra e riscou nelas a 

sequéncia das tais letras misteriosas. - Aposto que elas querem contar alguma 

coisa. 

— Sim, vocé tem razaol Aposto que aquele seu “parente” nao iria inventar aque- 

las letras “de graca”. Alias, nossos “parentes” ficaram muito amigos, por isso... Es- 

pera ai, “amigos”? — subitamente, Ménica fez uma grande descoberta. - Acho que 

eu sei o que minhas letras querem dizer... - Ela reorganizou a ordem das cartas e, 

por fim, solucionou o mistério: -A G | OS S M OA significa “AMIGOS SAO”. 

Ambos comemoram a revelacdo: bastava mudar a ordem das letras € o segredo 

seria desvendado. A pista da Ménica foi a palavra Al\/GOS. O Menino Malu- 

quinho passou a mexer aleatoriamente nas suas letras. EAM PPAERRSvirou S 

ERPMPAERAetambémPAPMAERSER, € aquilo continuava sendo um 

enigma. 

- Amigos sao... -— refletiu Ménica. - Minha frase parece que esta incompleta. 

Amigos sao 0 qué? 

— Bonitos! - divertiu-se Maluquinho. 

— Simpaticos| — completou Manica. 

- Vocé encontrou duas palavras - observou Maluquinho. - Aposto que deve 

haver duas no meio das minhas letras também. S6 temos que pensar mais um 

pouquinho. 

— Queria encontrar logo um jeito de sair daqui — falou Ménica. — Nossos amigos 

devem achar que estamos perdidos. Sera que eles jd sentiram nossa falta? E meu 



pai... € seu avé? Eles vao ficar muito preocupados... Ai, Maluquinho, néo quero 

ficar nesta caverna para sempre... 

Maluquinho, como tendo um estalo, disse: 

— Ménica, vocé acertou de novol E isso! 

Entado ele reagrupou as letras e apareceu: PARA SEIMPRE. 

Ménica aproximou suas cartas das dele e uma sentenca inteira se formou: 

— Amigos sao para semprel — falou o Menino Maluquinho. 

— Eu sempre soube dissol — concordou Ménica. - Adoro meus amigos! 

— Que histéria incrivell Me deu até fome - dizendo isso, o Menino Maluquinho 

retirou do bolso a maca que o avé lhe tinha dado quando entrou na Montanha e 

ofereceu um pedaco para Ménica. - Quere 

— Quero, mas... Nossa, vocé esta ouvindo isso? 

— Sim, que barulho terrivel. O que sera que... 

RUUOOOOOONNCCCCCCCCcCccccl 

ROOCOOOOOOONNCCCCCCCCCCCI 

O teto comecou a ceder. Ménica e o Menino Maluquinho se esconderam de- 

baixo de uma rocha, de onde viram parte do teto ruir, espalhando cartas de baralho 

para todos os lados. Depois disso, ouviram alguém gritar bem alto! 

Quando safram do esconderijo, Manica e o Menino Maluquinho nao poderiam 

ter ficado mais contentes. Diante deles, Magali e Bocao, famintos, olhando para a 

maca que Maluquinho segurava. Os dois recém-chegados gritaram ao mesmo 

tempo: 

— Da um pedacol 



E foi o fim da pobre maca. 

— Que boml Estamos todos juntos de novol — comemorou o Menino Malu- 

quinho. 



- Siml - concordou Ménica. - Como foi que vocés chegaram até aquir 

Julieta relatou sobre a descoberta da habilidade de voar. Estava tudo dando 

certo até que as barrigas de Bocdo e Magali dispararam a roncar desesperadas. De 

repente, pareceu que aqueles dois famintos tinham pressentido alguma coisa e 

voaram para um ponto bem especifico. Bidu também os seguiu, pois havia fare- 

jado algo importante. O problema foi que aquela confusiéo desconcentrou todo 

mundo ¢ eles comecaram a cair, um a um. Felizmente, aterrissaram em uma pilha 

imensa de cartas € ninguém se machucou. O inusitado foi ver Bidu, Magali e 

Bocdo cavando loucamente. 

- Nao sei de onde eles tiraram forcas... - completou Julieta. - A sorte é que tudo 

ndo passava de um monte de cartas empilhadas. Eles cavaram sem parar € aca- 

baram formando um imenso buraco, que cedeu e... aqui estamos nds! 

- Por isso que um pedaco do teto desta caverna desmoronou - concluiu Mé- 

nica. 

- Mas ainda estamos com fome — reclamou Bocdo. - Metade de uma maca nao 

deu para nada. 

Entao, subitamente, Monica sentiu falta de um velho amigo € perguntou: 

- Cadé o Cebolinha? Ele estava por... 

- Esta ali atrds, no fundo da caverna - mostrou Junim. 

Todos olharam para o local indicado e, de fato, Cebolinha parecia se esconder 

nas sombras, mas o barulho dos passos nas cartas acabou por entrega-lo. 



— O que vocé esta fazendo ai, Cebolinha? — perguntou Monica. 

— Nada, olas| Estou descansando. Foi muito dificil voar até aqui e... 

—Vocé ndo me engana, Cebolinha. Vocé esta aprontando alguma coisa. 

E nao deu outra. Estava mesmo. Quando a turma se aproximou para verificar o 

que ocorria, Lucio apontou para a parede e falou: 

— Olha ali, grudado. Nao é aquele seu coelhinho? 

Ménica mal podia acreditar. O Sansao também havia reaparecido. 

-— E olhem... ao lado... - espantou-se Magali. -—A panela do Maluquinhol 



— Oba, tudo voltou ao normal — comemorou o Menino Maluquinho. - E a prova 

de que nao estamos sonhando. Tudo é real. Tudo esta acontecendo de verdade. 

Cebolinha ja tinha visto o coelhinho e ndo aguentava mais de vontade de dar 

uns bons nos nas orelhas dele. Achou que, enquanto todos estivessem distraidos, 

conseguiria dar os nés tranquilamente. Entretanto, seu plano falhara. Ele, contudo, 

ndo desistiu. J4 que estava tao perto, decidiu pegar o coelhinho e assim o fez, mas 

tao logo o tocou foi sugado para o interior da parede, tal como havia transcorrido 

com Ménica ¢ o Menino Maluquinho. 

- Essa, nao! - alarmou-se Ménica. - Aconteceu de novol 

Ninguém entendeu nada. O Menino Maluquinho explicou que aquilo tinha 

acontecido com eles também. 

— E agora? — perguntou Franjinha. — Para onde sera que ele foir 

Cascao observou varias estalagmites no chao. A agua, portanto, estaria amea- 

cadoramente acima dele. Nao deu outra. Sobre sua cabeca uma gota comecou a 

despencar e ele s6 viu uma escapatéria. Correu em direcdo ao coelhinho e ter- 

minou tragado pela parede. 

-— Ah, ndol Mais um! —lamentou Lucio. - Bocdo, aonde é que vocé vai? 

Bocdo estava com tanta fome que, ao ver a panela do Menino Maluquinho, ficou 

com saudade das de sua casa, que viviam repletas de coisas gostosas. Com essa 

sensacao, tocou na panela do amigo e, ao fazer isso, foi igualmente absorvido pela 

parede. Bidu, curioso, decidiu cheirar o coelhinho e também foi engolido. Fran- 

jinha, que nao queria perder o amigo novamente, ndo pensou duas vezes e€ se ati- 

rou na direcdo do coelhinho. Todos foram absorvidos. 

Logo depois, Lucio, com muita coragem e interesse cientifico, tocou no 



coelhinho, mas nada lhe sucedeu. 

— Ta vendo, gente? Acho que acabou. Estamos seguros. 

Junim, aliviado, dirigiu-se 4 panela para ver se havia alguma pista de Bocao. 

— Bocdo! Bocdol —- gritou ele. Ao se aproximar para gritar mais alto, sua testa 

encostou na borda da panela e, pronto, sumiu. 

— Junim| - assustou-se Lucio, que partiu para ajudar o amigo, pois se sentiu res- 

ponsavel por ter afirmado que estava tudo bem. Claro, foi tragado imediatamente. 

Sobraram Julieta, Menino Maluquinho, Ménica e Magali. 

— Olha, eu tenho um bom palpite... — afirmou Ménica. 

— Conta, entdo — pediu o Menino Maluquinho. 

— Perceberam que Lticio tocou no coelhinho e nada aconteceu, mas quando ele 

encostou na panela, pronto, foi tragado? S6 pode ser essa a chave do mistériol O 

coelhinho e a panela estao funcionando como portais. Mas para atravessar é pre- 

ciso ter conhecido um dos dois objetos antes de ter chegado aqui — completou 

Wonica. 



- E verdadel - animou-se o Menino Maluquinho. - Igualzinho quando nés dois 

atravessamos a montanha. 

- Quer dizer que... - comentou Magali - ...Se quisermos ir embora, vamos ter 

que atravessar a parede? Que medol 

- Nao ddi nada e é superdivertidol - respondeu Maluquinho. - Nao vejo a hora 

de ver o que tem do outro lado. 

Monica, que também nao sentia qualquer medo, apenas perguntou ao Malu- 

quinho. 

- E sera que a gente vai se encontrar de novo? 

- Aposto que sim, Ménica. Quando atravessarmos a parede, viveremos outra 

fantastica aventura! 

- Com certezal - concordou Ménica, percebendo que uma carta de baralho 

havia acabado de cair sobre a sua cabeca. - Acho bom sairmos logo daqui. Olhem 

para cimal 

Cartas € cartas comecaram a despencar. O teto ameacava desabar de vez. 

- Entao, vamos embora - disse Maluquinho, abracando Julieta. - Eu vou contar 

até trés| No trés, pulamosl E um, é dois e... - antes de terminar a contagem, ele 

deu um grande salto para a panela € atravessou o portal com Julieta. 

- Esse Maluquinho... - riu Ménica, que em seguida deu a mao para Magali e 

pulou em direcdo ao coelhinho. 



Pronto, nao havia mais ninguém na caverna, a nao ser um montéo de cartas. 

Teriam deixado a Montanha Magica? 

Seria o fim da historia ou o comeco de outrar 

Que tal atravessar a caverna e ver o que ha do outro lado? Mas, calma, nao pre- 

cisa pular dentro do livro, bastar ir para a proxima pagina. 
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O mais importante é que nado estavam sozinhos. Junto a eles se encontravam 
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- Eu atlavessei plimeilo ¢ até agola nao consegui descoblir que lugar é este. - 

reclamou Cebolinha., 

- Acho que jd é hora de mostrar nossa cara. 

- Concordol Percebeu que eles trouxeram mais um montao de cartas? 

— Sim, é verdade. Vamos aproveitar para pega-las. 

- Eu acho que essas turminhas ja se tornaram grandes amigas. 

- Como nés! 

- Exatamente, como nds dois. 

— Esta historia tem muito a sua cara, bem maluquinhal 

- E eu penso que se parece bastante com vocé, cheia de invencées, planos infa- 

liveis, coisa de quem esta meio doido por causa de uma coelhada. 

As turminhas escutaram risos altos. Em seguida, perceberam dois grandes vul- 

tos se aproximando deles, como se tivessem se levantado do chao. 

- Sera que viemos parar numa terra de gigantes? — reclamou Junim. 

- Vai dar tudo certo - afirmou o Menino Maluquinho ao perceber o que ocorria. 

-Acho até que ja deu — riu Ménica. - E faz bastante tempo. 

Foi entéo que viram de quem eram aquelas risadas: estavam sobre a prancheta 

de seus queridos criadores. A superficie branca nada mais era do que uma folha de 

papel. Mauricio e Ziraldo se ergueram do chao ¢ viram seus amados personagens. 



Ziraldo, aproximando-se de sua prancheta, na qual havia “aterrissado” toda a 

turma do Menino Maluquinho e falou: 

— Que bom que vocés chegaram... e trouxeram essas cartas. — Ziraldo esticou a 

mao e recolheu as cartas. —- Acabei de me lembrar de um velho ditado de meu avo: 

“Saiu do bico do pato e entrou no bico do pinto, quem quiser que conte cinco”. 

E Mauricio de Sousa, rememorando seu avo brincalhdo, concluiu: 

— Saiu do bico do pinto e entrou no bico do pato, quem quiser que conte quatro. 

Mauricio pegou todas as cartas que paéde e sentou-se no chao, junto de Ziraldo. 

As duas turminhas se debrucaram sobre as pranchetas e olharam para baixo, 

achando engracadissimo o que estava acontecendo... 

— Calma, muita calma agora — disse Ziraldo. — Faltam poucas cartas. 



— Vocé também, cuidado — pediu Mauricio. — Acho que com essas a gente ter- 

mina. 

Mauricio e Ziraldo construfam um imenso castelo de cartas. Faltava mesmo 

muito pouco para completd-lo, somente algumas cartas. 

Com muita saudade, Bidu saltou para dar uma bela lambida em Mauricio. $6 

que, assim que saiu da prancheta, ele cresceu € saiu correndo. Foi carta para todo 

lado. E as criancas, vendo aquela bagunc¢a, também pularam, claro. 

— Melhor comecar tudo de novo - sorriu Ziraldo, com o cabelo repleto de cartas 

de reis € rainhas. 

— $6 que agora com a ajuda das nossas turminhas... — concordou Mauricio. — 

Sera ainda mais divertido. 

E, assim, termina esta histéria, quer dizer, mais ou menos. 

Melhor ir para a préxima pagina. Talvez ela esteja apenas comecando, vai 

saber... 



Enquanto isso, o pai da Ménica e o avé do Maluquinho se desaflavam no aloja- 

mento jogando uma partida de xadrez. 

— Aposto que as criancas estado se divertindo bastante — comentou 0 avé. 

— Bem que eu queria estar com elas na Montanha Magica — falou o pai da M6- 

nica. —- Vontade de ser crianca novamentel 

— E quem disse que nés ndo somos? — riu o vové, vendo uma carta de baralho 



voando por cima de sua cabeca, - Acto que eu tive uma idea para quando term 

narmos este jogo. 

E ficaram al, sonnando, brincando e esperando que a aventura cas turminfas 

ivesse um final nesquecle! 

Mal sabiam eles que tinh acontecido, Tue em reve recebessem um tele 

fonema pedindo que votassem para casa 

Af, s0 para embrar que ninguém venceu acompeticio da Montanha Magica, 

0 sui, pobrezinfo, que s6 tnha ido recarregar um pouco a ater, votoue 

etd até agora esperando para saber quem ganhou a cori, 

Foia Ménica ou foi o Menino Maluquinho 



FIMe 

Olha, quer saber a verdade? Se seguir adiante, vocé receberaé um enigma, tal 

qual a Ménica e o Menino Maluquinho. 

Somente ao desvenda-lo vocé saberd que chegou ao final desta histérial 

Boa sorte! 





Foto: Deivid Almeida 

Manuel Filho nasceu no dia 6 de marco de 1968, em Sao Bernardo do Campo, Sao 

Paulo. Muito cedo conheceu a Biblioteca Publica de sua cidade, a Monteiro Lo- 

bato, onde principiou seu encanto pelos livros e revistas em quadrinhos. 

Ainda nao sabia ler quando ganhou os primeiros gibis, mas rapidamente 

mergulhou nas imortais criacdes de Mauricio de Sousa e Ziraldo. Manuel se tor- 

nou um colecionador de HQs. E, de tanto ler e escutar histérias, comecou a 

inventar as suas. Fez até seus proprios quadrinhos e criou aventuras inspirado 

pelo escritor Francisco Marins. 

Seu primeiro livro publicado foi O Ouro do Fantasma, que saiu na célebre 
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Foto: Ana Colla 

Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932, em Caratinga, Minas Ge- 

rais. Além de pintor, é cartazista, jornalista, teatrélogo, chargista, caricaturista e 

escritor. Iniciou sua carreira nos anos 1950 em jornais e revistas de expressdo, 

como jomal do Brasil, O Cruzeiro e Folha de Minas. Ziraldo comecou a fazer su- 

césso nos anos 1960, com o lancamento da primeira revista em quadrinhos brasi- 

leira: A Turma do Pereré. Durante a ditadura militar fundou, com outros humo- 

ristas, O Pasquim — um jornal nao conformista que deixou saudades. Seus quadri- 

nhos para adultos, especialmente The Supermde e Mineirinho — O Comequieto, 

também contam com uma legido de admiradores. 
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Foto: Lailson dos Santos 

Mauricio de Sousa nasceu em 27 de outubro de 1035, numa familia de poetas e 

contadores de histérias, em Santa Isabel, no interior de Sao Paulo. 

Ainda crianca, mudou-se para Mogi das Cruzes, onde descobriu sua paixdo 

pelo desenho e comecou a criar 05 primeiros personagens. Com 19 anos, foi para 

Sao Paulo tentar trabalhar como ilustrador na Folha da Manha (hoje Folha de 

§.Paulo). $6 conseguiu uma vaga de rep6rter policial. 

Em 1959, publicou sua primeira tira didria, com as aventuras do garoto 



Franjinha ¢ do seu caozinho Bidu. As tiras de Mauricio de Sousa espalharam-se 

por jornais dé todo o pals, levando-o a montar um estUdio que hoje dd vida a mais 

de trezentos personagens. 

Em 1070, lancou a revista Monica e, em 1071, recebeu o mais importante prémio 

do mundo dos quadrinhos, o troféu Yellow Kid, em Lucca, na Italia, Sepuindo o 

sucesso dé Monica, outros personagens também ganaram suas prOprias revista, 

que jd passaram pelas editoras Abril e Globo e atualmente estio na Panini, Dos 

quadrinhos (que jd venderam mais de 1 bilhéo de revistas, pelo mundo inteiro, 

eles foram para o teatro, o cinema, a televisdo, a intennet, parques tematicos € ate 

para exposicdes de arte 

Desde maio de 2011, Mauricio de Sousa ocupa a cadeira nlimero 24 da Aca: 

demia Paulista de Letras, 
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