O Mistério da Gata Desaparecida
de Enid Blyton

"O Mistério da Gata Desaparecida” faz parte
de um conjunto de vários livros escritos por
Enid Blyton. Este livro narra as aventuras de
cinco amigos durante as férias de verão. Os cinco
descobridores e um cão, como são conhecidos
por um amigo e inspetor da polícia, tentaram
desvendar o desaparecimento misterioso de uma
gata siamesa muito famosa, valiosa e, sobretudo,
muito cobiçada, a Rainha Negra.
Os descobridores conheceram um rapaz
chamado Luke e, com o passar do tempo,
tornaram-se amigos. A dada altura, a Rainha
Negra desapareceu, misteriosamente, sem
deixar rasto… A polícia culpou LuKe, pois
estivera no jardim, junto às gaiolas dos gatos. Os
cinco descobridores ficaram em choque com a
polícia, porque não acreditaram que o seu novo
amigo fosse culpado. Então, foram em busca de
provas para o ilibarem, mas, dentro da gaiola,
encontraram um apito que Luke costumava
trazer…
A polícia foi ter com Luke e este, com
medo, fugiu para o circo onde trabalhava o seu
tio. Em busca de provas, os cinco descobridores

encontraram-no no circo, assim como o agente
da poícia. Luke foi obrigado a sair do circo, pois
o seu tio descobriu que ele era acusado de ter
roubado a Rainha Negra. Sem outra solução,
procurou os seus cinco amigos, que se dispuseram
a ajudá-lo. Entretanto, a Rainha Negra apareceu
misteriosamente e todos acreditaram que ela
tinha fugido e regressado a casa novamente. No
entanto, quando tudo parecia voltar ao normal,
a gata desapareceu, mais uma vez, e Luke voltou
a ser o principal suspeito, visto que um dos seus
apitos foi encontrado, outra vez, na gaiola.
Os cinco descobridores prometeram
encontrar o culpado e fizeram perguntas a todas
as pessoas que moravam perto da famosa Rainha
Negra.
Será que conseguiram desvendar o mistério?
Será Luke o culpado?
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