Estava sentado no banco do jardim. Havia muitos, mas este era o meu preferido

Aratipum
Sinopse- O tesouro dos gnomos está a correr perigo! O bruxo Aratipum os roubou! Com a
preciosa ajuda do Leo, da Luca e da Lara irão os pequeninos gnomos recuperá-lo?? E, claro
das Fadas Cintilante e Tempestade!

Ops...Onde estou?? – interrogou-se o menino Luca. Não reconhecia o lugar, tinha a certeza
que há instantes não estava ali.
Um pouco atordoado da queda, Luca interrogava-se!
Ouviu gritos… Eram os amigos, a Lara e o Gaspar! E gritos bem altos. Ai como eram
exagerados, pensou o Luca. E lembrou-se de que tinham sido atraídos por um buraco nunca
antes visto no jardim da sua casa.
Plaf! Aterraram.
Ao verem um grupo de velhinhos com cara enrugada e roupas verdes ficaram assustados.
Eram gnomos!
O susto logo passou e deu lugar ao entusiasmo!
Um deles, com cara enrugada , usava um chapéu vermelho e botas pretas. Cumprimentou-os
com um sorriso:
_Bem vindo menino! Nunca mais caias no buraco! Deu-nos um trabalhão a fazer!
Quanto entusiasmo!!!!!!!
Os gnomos multiplicavam-se..... Mas apenas um falou:
-Precisamos de ajuda!
Sentado num cogumelo, continuou..
- Almejamos retornar à superfície! Há quem prefira aqui em baixo, mas nós não!
A fama deles, já era bem conhecida! Escondiam objectos e trocavam as coisas de lugar. Enfim,
muitas traquinices! Só podiam ser eles que escondiam os seus brinquedos. Realmente já havia
algum tempo que não desaparecia nenhum. Marotos!
Ao balançar as suas tranças, a Lara perguntou:

-E não voltam porquê?
Uma gnoma, com um rabo de cavalo de cada lado da cabeça e cabelos verdes apareceu.
Linda! Era gordinha como a Lara. Usava um chapéu azul, não gostava do vermelho como todos
lá usavam. Vaidosa!Encomendava-os a uma fada costureira, e explicou:
_Porque um bruxo vive lá, e como é mau!
Assustadas exclamaram:
_Um bruxo???????
A gnoma continuou...
-Sim. Ele é muito mau. Raramente o vêem e assim comete as suas malvadezas ...sem
aperceberem-se que foi ele. Acha-se muito esperto....
O sumiço dos pneus da bicicleta do Luca, já tinha explicação. ...e ele culpava o Leo..Tadinho!exclamou com remorsos o Luca.
Aratipum, o bruxo mau, detestava aqueles seres chamados gnomos. Como eram chatos com
essa mania de serem trapalhões e bonzinhos. O jardim iria ser só dele!
Temos que mandar urgentemente esse ser maléfico para o beleleú. –disse o Luca.
- Detesto pessoas más! Acrescentou a menina.
O Leo, cruzou os braços e enfurecido vociferou:
-Vamos conseguir expulsá-lo!
Intrigadas, as três crianças pensavam de que maneira expulsariam o bruxo malvado.
Organizaram-se a planear. Ao acabarem, avistaram um grupo de gnomos a jogar futebol. Eles
divertiam-se! Do outro lado um grupo de gnomas a ler histórias! Elas também se divertiam.
- Para combater vamos precisar de utensílios, declarou o menino Luca, muito entusiasmado.
O gnomo falou:
- No jardim da casa do menino Luca, está um tesouro. Foi,mais seguro esconder lá. Retiramolo de baixo do arco-íris, porque Aratipum também está a procura dele, e sabia onde estava.
Este tesouro é muito importante para nós; é o resultado de muito tempo do nosso trabalho.
Assim que o bruxo partir, temos que voltar a colocá-lo no lugar!
Como ficaram chateados! Ninguém pode tirar nada de que não lhe pertença. Ora essa!
Todos sentados a volta duma fogueira, começaram a traçar os pormenores para a batalha.
Quando se apercebeu da ausência dos meninos, Aratipum aproveitou para fazer mais das suas
malvadezas. A roupa do estendal virou um tapete! Por vezes pronunciava umas palavras

mágicas e saia voando em cima dele. Azucrinava os vizinhos, trocava os vasos dos lugares,
fazia caretas nas janelas das velhinhas. Colocava cola nas maçanetas, enfim só maldades!
Preocupados com a segurança do tesouro, todos juntos procuravam uma solução. Ficou
decidido: no dia seguinte iriam enfrentar Aratipum.
Os gnomos sendo muito ágeis, deram uma saltada à casa do menino Luca. Muniram-se de
panelas e colheres de pau. Os chocolates escondidos debaixo da cama, não foram esquecidos.
Gulosos! O par de patins também não. Desceram pelo mesmo buraco no jardim onde os
meninos tinham caído.
Ao regressarem, encontraram os novos amigos e os outros gnomos a inventarem umas
posições esquisitas. Divertiam-se para valer! Um gnomo estava com uma perna para o ar, o
outro parecia que estava a dar socos, mas não tinha ninguém à sua frente. O Leo estava a
ensinar-lhes Karaté!
Enquanto isso, a gnoma do chapéu azul estava em frente ao espelho fazendo poses com a
Lara.
-Que desordem é essa?- indagou o gnomo chefe.
O Leo respondeu:
_Coisas de menino... E a Lara..
-Coisas de menina...
O chefe coçou a barba branca assentindo. O Leo lembrou-se de perguntar:
_Como Aratipum desconfiou que o tesouro estava no meu jardim?
Ele é bruxo! exclamou o gnomo chefe. E teêm os seus poderes!
De repente, todos sentiram um perfume aprazível. Era a fada Cintilante! As suas asas estão
sempre a brilhar! Porvezes visitava-os para entregar os vestidos novos da gnoma e saber das
novidades. Ela morava num outro jardim bem distante. Mas isto, não era um problema.
Bastava piscar os olhos e aparecia ou sumia de qualquer lugar. A fada tinha os cabelos longos,
com muitas flores coloridas. O vestido que estava a usar era de fazer reluzir os olhos! Um azul
brilhante, cumprido e nas mangas estavam desenhadas umas margaridas.
_ Já sei que ainda não conseguiram expulsar o bruxo! Que lerdeza!
-Falar é fácil, não é Cintilante? resmungou a gnoma.
_E o que vão usar para expulsar o bruxo? Já sabem?
_Colheres de pau e panelas!
A fada Cintilante exclamou:
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