


O alerta do Franko defl agrou no quarto como uma 
bomba, com o Mumu a enrodilhar-se nas ligaduras e           
a Vamp a escorregar da cama-caixão. Até o Flic deu um 
salto com o susto. 

— Foram as traças gigantes — inquietou-se                  
o Mumu enquanto vestia a gabardina amarela. — Elas 
invadiram a casa e levaram-na! Salve-se quem puder!

— Tens a certeza de que a Mamã desapareceu? — 
perguntou a Vamp, ajeitando a capa sobre os ombros. 
— Procuraste em todo o lado?
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— Claro que sim — reforçou o Franko. — Quando 
desci para petiscar uma bolacha, dei de caras com uma 
cozinha em polvorosa. Chamei várias vezes pela Mamã, 
mas não há sinais dela.

— Que estranho, a Mamã nunca sai sem nos 
avisar… — murmurou o Mumu, a tremer. — Foram as 
traças, sinto-o nas minhas ligaduras…

— Cala-te lá com as traças, cabeça de pano — 
resmungou a Vamp, desferindo-lhe um carolo. — Temos 
de procurar por pistas antes de tirarmos conclusões 
precipitadas.

A cozinha estava realmente em pantanas. As portas 
dos armários pendiam nos encaixes, os tachos trans-
bordavam papas e sopas, e frascos de geleia haviam 
sido derrubados sobre o balcão. Gavetas escancaradas, 
ovos partidos e livros espalhados no chão compunham 
um cenário de caos total. 

— A Mamã esteve a cozinhar… — concluiu o Mumu, 
espreitando os bicos do fogão ainda quentes.

— Diria mais que estava a praticar — rematou a 
Vamp. — Não te esqueças de que o Concurso do 
Monstrochef está aí à porta.
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— E a Mamã ganhou as últimas trinta edições
— lembrou o Franko, apontando para a «parede da 
fama», onde trinta fotos emolduradas relembravam                       
os respetivos triunfos. Em todas elas aparecia a Mamã 
Ogre, de lenço na cabeça e sorriso carnudo, segurando 
uma tarte de amêndoa nas mãos e com uma medalha de 
ouro pendurada ao pescoço.

— Então o que é que a terá feito zarpar sem nos 
dizer nada? — resmungou o Mumu, franzindo as suas 
ligaduras.

— Olhem! — alertou a Vamp, apontando para                    
o chão, onde, entre cascas de ovos, papas derramadas e 
livros esventrados, descobriu uma pista. — O caderno 
das receitas secretas está ali!

A vampira segurou o caderno de capa azul, 
enodoado e com folhas 

encarquilhadas, 
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e arregalou os olhos ao perceber que algumas 
páginas tinham sido rasgadas.

— A Mamã jamais arrancaria uma folha 
do caderno, muito menos duas ou três 
— afi rmou o Franko. — Alguém entrou 
aqui e fez isso.

— Quem, um ladrão? — perguntou-
-lhe a Vamp.

— Sim, e ela deve tê-lo perseguido…
— Esperem, acho que a Mamã nos 

deixou um aviso. Vejam!
O Franko e a Vamp aproximaram-           

-se do Mumu, que recuperou do meio 
da confusão uma enorme e misteriosa 
pena, num tom dourado e vermelho 
arroxeado. Era quase do tamanho 
da múmia e parecia pulsar energia. 
Junto à mesma estava um cartão com 
uma mensagem curta e enigmática, 
rabiscada sobre dedadas de farinha: 
«Procurem o Anacleto». 
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— O Mago Anacleto? — perguntou o Franko, 
voltando-se para os irmãos. — Acham que ele sabe 
onde está a Mamã?

— Esta pena deve ser uma pista que só ele conse-
gue decifrar — empolgou-se a Vamp. — Rápido, não 
percamos mais tempo!

— Espera lá, onde é que vamos? — perguntou           
o Mumu.

— Onde é que achas? Próxima paragem: Floresta das 
Cores!

A viagem até à Floresta das Cores foi rápida e 
tranquila, com a Vamp a assegurar que nada acontecia 
à pena encontrada na cozinha. Os quatro avançaram 
para a árvore de tronco largo que servia de casa 
ao Mago, mas antes de tocarem à campainha foram 
surpreendidos por uma explosão de luz vinda da 
floresta, acompanhada pelo restolhar de folhas e             
o som de madeira a estalar.

Movidos pela curiosidade, avançaram para uma 
clareira onde deram com o Mago Anacleto de costas 
voltadas para si, resguardado pela pesada capa em 
forma de livro. Apoiava-se no cajado com uma mão 
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e usava a outra para agitar a varinha à frente do 
rosto. Viram-no desenhar um Z no ar, deixando para 
trás um rasto dourado. O chão tremeu à sua frente e 
da relva brotou um conjunto de galhos quebradiços 
que se entrelaçaram para formar um tronco robusto. 
Do mesmo espraiaram-se ramos longos, carregados de 
folhas carnudas de um tom púrpura-brilhante.

— Isto é fantástico! — exclamou o Mumu, com          
os olhos vermelhos a cintilarem.

O Mago voltou-se e esboçou um sorriso perante           
as expressões embasbacadas dos monstros.

— Vejam só quem está aqui — disse, batendo 
palmas de satisfação com as mãos que brotavam                 
do chapéu. — Então, meninos, vieram ver-me a plantar 
árvores?

— Todas estas árvores de cores diferentes, elas 
foram…

— Plantadas por mim? — interrompeu o Anacleto, 
aproximando-se do Franko numa passada lenta. — É 
claro que sim! Afi nal, a Floresta das Cores é o meu 
jardim!

— Uau…
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