NUNES

ANA CRISTINA

Professora de Português e de História e Geografia de Portugal.
Licenciou-se em Antropologia, no Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas de Lisboa. É autora e co-autora de alguns artigos no domínio das Ciências da Educação (Universidade Católica
Portuguesa).
Natural de Lisboa. Sempre gostou de contar histórias e é admiradora da grande riqueza e variedade do património cultural português. É feliz quando o mar está por perto, nos momentos em que
viaja e lê livros, pois acredita que ao ler entra-se em contacto com
o mundo e com tudo o que nele acontece e de que a vida é feita.

Para mais informações sobre a coleção segue a sua página no
facebook: www.facebook/4Quadrantes

ANA NUNES

O ENIGMA DO
CAVALEIRO VERMELHO

Para os amigos
que têm contribuído para a minha lucidez.
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Quem são os 4 Quadrantes?

Ema é uma jovem destemida e gosta de viver o momento.
Pratica alguns desportos e é apaixonada pela prática de
hóquei-patins, facto que a levou a praticar a modalidade na
equipa da escola que frequenta. A sua maneira de ser
descontraída e rebelde leva-a a contrariar as orientações da
governanta, mademoiselle Gigi, que lhe tenta incutir uma
educação com base no glamour feminino.
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Lucas é irmão de Ema, tendo sido adotado pelos pais daquela
quando ainda era criança. Também ele é um desportista e pratica
a mesma modalidade que a irmã. Tem grande curiosidade pelas
ciências e pelas novas tecnologias, pelo que arranja sempre
maneira de as colocar ao serviço das investigações dos
4 Quadrantes. É gentil e apaziguador, funcionando como o
elemento conciliador em diversas situações.

Vicente é um adolescente que pretende seguir as pegadas do
pai, que é veterinário. Como tal, adora animais, com quem
consegue manter uma relação especial, estabelecendo com eles
uma fácil comunicação e quase confirmando que existe uma
linguagem universal. Influenciado pelas apetências do irmão
mais velho relativamente às atividades radicais, tornou-se um
adepto de parkour.
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Constança é irmã de Vicente. Embora seja a mais nova do
grupo, tem a capacidade para tecer comentários inteligentes
quando os outros menos esperam. Com o seu espírito metódico,
é considerada a “organizadora de ideias” quando os
4 Quadrantes precisam de interpretar as intricadas pistas
das aventuras com que se deparam.
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Sam, um golden retriever, é a mascote dos 4 Quadrantes.
Comer, apanhar pássaros e brincar são os seus principais
hobbies. No entanto, quando os amigos se encontram em
sarilhos, ele é o primeiro a tomar a dianteira para os proteger.
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“Que se conserve sempre pura esta raça.”
D. João V
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Prólogo

CB-ECV-2

No interior do bar daquele hotel estava uma luminosidade ténue. Os acordes suaves do piano tornavam o ambiente muito agradável.
– Um gin tónico – pediu um dos clientes, sentado ao balcão. Ao seu lado, o companheiro solicitou o mesmo.
O barman fez-lhes sinal em como os atenderia
em breve.
Poucos minutos mais tarde, pousava dois copos
em cima do balcão e serviu as bebidas, deixando
que a água gaseificada escorresse ao longo de um
instrumento metálico.
– Aqui têm! Dois gins do nosso melhor rótulo.
– Obrigado – agradeceu o homem que fizera
o primeiro pedido. Pegou num dos copos e virou-se para o amigo: – Toca aí! À nossa e ao sucesso do
nosso plano!
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Enquanto preparava alguns pedidos de outros
clientes, o empregado ainda ouviu parte da conversa entre os dois homens.
– Quando tudo terminar, no final do primeiro
ano seremos milionários!
– O meu contacto na LCPCC já me deu luz
verde. Dar-nos-á crédito junto da organização,
assim que estivermos prontos.
– Isso mesmo! Vamos conquistar os melhores
prémios nos circuitos de Inglaterra, França ou
Dubai!
LCPCC?, questionou-se o barman. O que significará esta sigla? Certamente estão a falar sobre algum
clube de futebol estrangeiro.
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1
No Lusitanorum Regi

Acampar é super fixe, pensou o Vicente.
Pelo menos até chegar o momento em que se
acorda às duas da manhã, com uma necessidade
urgente de ir à casa-de-banho.
O sítio em que os quatro amigos – ele, Constança, Ema, Lucas e o companheiro de quatro
patas, Sam – tinham acampado denotava distintamente uma falha nesse departamento.
Essa era a razão pela qual o Vicente andava aos
trambolhões na escuridão, à procura de um local
que apresentasse um arbusto condigno. Afinal, ele
tinha direito à sua privacidade!
A aventura começara quando o pai do rapaz – é
médico veterinário, para os mais esquecidos! – respondera a um pedido de uma colega. A doutora
Berta trabalhava na Unidade Clínica da Coudelaria de Alter – uma coudelaria muito antiga fundada
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pelo rei D. João V – e precisava de uma opinião
sobre uns pareceres cirúrgicos a uma égua. O doutor Matias prontificara-se imediatamente para ir
até Alter do Chão, a fim de saber mais pormenores
sobre o assunto.
Enquanto o pai lhes mostrava o local na internet, a Constança e o irmão tiveram uma das suas
ideias-quase-a-roçar-a-genialidade.
«– Que sítio brutal para acampar!» – exclamara
o Vicente. – «Bem que podias falar com a tua colega e saber se será possível irmos arejar as tendas
pop-up, pai!»
«– Acampar?! No meio daquele mato, com bicharocos rastejantes ou outros animais?!» – interrompera a mãe. – «Podem ficar na Casa de Campo
da Coudelaria.»
Perante os argumentos da senhora, a Constança
ponderou mentalmente o ímpeto inicial. Bichos
rastejantes a entrarem nas tendas?! Tenho de concordar com a mãe: nada melhor do que um quarto e uma
cama, longe da bicharada!
Para gáudio do irmão, um simples telefonema
para a coudelaria abalara a sugestão da mãe e aumentara o desespero da rapariga.
«– A Casa de Campo está lotada. Todos os quartos estão reservados por caçadores e respetivos
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acompanhantes que, pelos vistos, irão participar
numa jornada de caça, na Herdade da Tapada do
Arneiro» – informara o senhor Matias. – «Por isso,
se quiserem lá ficar, só mesmo acampando ao abrigo
do Lusitanorum Regi, ou seja, junto dos Lusitanos
Alter Real».
E fora este o motivo que levara o Vicente a deambular, naquela noite, à procura de uns lavabos.
Missão cumprida, o rapaz saiu detrás do arbusto
e iniciou o caminho de volta para as tendas, que estavam montadas num local plano. Escolheu o melhor
trilho por entre as plantas rasteiras que lhe picavam
os tornozelos. Tinha estado um dia quente de abril,
mas o ar da noite refrescara bastante e ele começava
a sentir a falta do seu saco-cama.
De repente, o Vicente tropeçou num ramo e estatelou-se no chão.
Levantou a cabeça, praguejou de dor, e olhou
em redor. Foi então que ele percebeu que não conseguia vislumbrar as tendas.
Devia ter-se afastado mais do que pensava. Na
realidade, ele não tinha bem a certeza de qual a era
a direção correta! Será que estava perdido no meio
dos 800 hectares daquela propriedade?!
O rapaz desejou que estivesse uma noite de luar.
Mas não, estava escuro como breu, só na escuridão
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do céu se via o brilho das estrelas. Para além disso,
estava tudo silencioso. Demasiado silencioso! Nem
um único relincho vindo dos estábulos.
O Vicente apurou a visão e deu um novo relance
para o caminho que tinha seguido. Finalmente,
conseguiu descortinar a silhueta das duas tendas
à distância, a contraluz dos poucos candeeiros da
estrada que levava à vila de Alter. Levantou-se
e acelerou o passo na sua direção.
Enquanto caminhava, começou a desenhar
mentalmente um plano.
Não podia perder a ocasião para pregar uma partida do lado de fora da tenda que partilhava com
o Lucas, fazendo alguns sons assustadores. Seria um
crime desperdiçar aquela oportunidade! Escolho uns
ruídos fantasmagóricos ou os urros de um lobisomem?
Já não faltava muito para chegar às tendas, tendo
decidido brindar o amigo com o uivo horripilante
de um lobisomem, quando o Vicente ouviu um barulho atrás dele.
Era um barulho estranho, um som inquietante
de uma respiração abafada.
O rapaz parou instantaneamente.
Talvez fosse o Lucas ou a ousada Ema a tentarem
assustá-lo. Ou o Sam que tivesse decidido dar um
passeio noturno. Porém, ele não tinha desviado os
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olhos das tendas e podia afiançar que ninguém as
abandonara.
Aí estava novamente o estranho ruído! E agora
muito mais próximo! Pareceu-lhe ouvir um ranger
de dentes.
Descontrolado, o coração de Vicente começou
a bater como um solo de bateria do Joey Jordison,
num concerto dos Slipknot.
Seria um ser medonho saído de um bestiário?
Seria uma aventesma ou um lobisomem preparados
para fazê-lo em picadinho? Ecoou-lhe na memória
a história de um moinho amaldiçoado por um lobisomem, que os tinha acompanhado durante a última
aventura dos 4 Quadrantes. Novamente um lobisomem?! Ali, no Alentejo?!
Ele queria correr até às tendas, mas as pernas
pareciam estar presas em areia movediça e recusavam mover-se.
A criatura estava tão próxima que o Vicente
conseguia sentir-lhe o bafo.
Não se prenunciava nada de bom. Ele não resistiu a olhar para aquilo que estava prestes a atacá-lo.
Lentamente, muito devagar, virou-se para trás.
A lanterna do telemóvel, que segurava na mão
trémula, mostrou-lhe uma criatura coberta de pelos
brancos. Ele ia ser devorado por uma besta colossal
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e peluda! Foi então que reparou nuns olhos castanhos salientes, nas orelhas brancas ligeiramente projetadas para a frente, no focinho branco comprido
com uma expressão medrosa…
O Vicente deu uma gargalhada. Claro! Era uma
das ovelhas dos vários rebanhos que tinham visto
a pastar nos campos. Provavelmente perdera-se do
grupo e, agora, aí estava ela fixando-o como se tivesse visto uma assombração.
– Está visto que pregámos um susto de morte
um ao outro – disse-lhe o Vicente. – Estive quase
a lançar-te um dos meus superpoderes hipnotizadores! Vai ter com a tua família, vai!
A ovelha piscou os olhos e continuou a ruminar,
mexendo as mandíbulas de um lado para o outro,
pouco interessada nos dotes hipnóticos do rapaz.
O Vicente deu-lhe uma palmadinha no focinho
e preparava-se para prosseguir o regresso às tendas, quando reparou numas luzes brilhantes que
planavam sobre a tapada. Moviam-se em círculos,
paravam momentaneamente sobre um sítio, e depois continuavam o seu estranho bailado.
Que luzes serão estas?, perguntou-se. Afastou
a ideia de que pudesse ser um avião, pois estaria em
rota de colisão se voasse tão baixo. Também não lhe
parecia ser fogo-de-artifício, porque não se ouviam
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os estampidos característicos dos foguetes. Seria um
helicóptero? Se assim fosse, certamente ele teria ouvido o rugido dos rotores.
As luzes aproximavam-se cada vez mais do local
em que o rapaz se encontrava especado.
Uma voz interior disse-lhe que o melhor seria
ele sair dali, por isso correu velozmente até às tendas.
Sempre quero ver o que os outros irão dizer assim
que ouvirem isto!
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