Uma Aventura na Casa da Lagoa
de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada

Uma Aventura na Casa da Lagoa conta-nos uma
aventura vivida por um grupo de seis amigos: as
gémeas Teresa e Luísa, o Pedro, o João, o Chico
e a Glória, com os fiéis companheiros caninos –
o Faial e o Caracol.
A história começa no final de uma manhã
ocupada com aulas de natação, quando Glória
convidou os amigos a visitar a casa, na lagoa,
que o seu pai comprara num leilão e que ainda
não conheciam.
Todos os pais autorizaram os jovens a aceitar
este convite. Durante a viagem até à “Casa da
Lagoa”, o pai de Glória não se cansou de elogiar
o imóvel e as expectativas cresciam. Contudo,
quando chegaram, ficaram dececionados e
perplexos, pois, além do mau estado da casa,
confrontaram-se com uma terrível mensagem
na parede da casa de banho, que parecia ter
sido escrita com sangue, onde se lia “Maldito
seja quem pisar este chão…”. Todos ficaram
assustados, à exceção do pai da Glória, que dizia
ter sido obra de algum espertinho que escrevera
aquela mensagem com o intuito de aterrorizar.
A partir desta altura, vários mistérios surgiram.

Depois da desilusão inicial, os jovens amigos
foram descobrir que mais tinha aquela zona
para lhes oferecer e ficaram agradavelmente
surpreendidos com o belo rio, muito limpinho,
um grande bosque com muitas árvores e animais
e uma grande lagoa, excelente para a prática
de canoagem. Os amigos divertiram-se muito
durante o resto do dia, contudo, quando já
estavam a dormir, ouviu-se um rugido enorme
e todos acordaram sobressaltados. Como não
encontraram nada, regressaram aos quartos,
mas já não conseguiram dormir, pois tinham
achado aquele som muito estranho. De repente,
ouviu-se um novo estrondo e…
O que teria acontecido?
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