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Li recentemente O Recruta, de Robert Muchamore, e
gostei muito deste livro porque ambiciono que o meu
futuro seja parecido com o do herói da aventura narrada.
Tudo começou quando James agrediu uma menina
que troçava da mãe dele e, por isso, foi suspenso da
escola. Logo que chegou a casa, viu Ron, o seu padrasto, a
beber álcool com a sua mãe, algo que ela não podia fazer,
porque tinha uma grave doença cardíaca. Chamou uma
ambulância, mas de nada lhe valeu, pois ela acabou por
falecer. James foi levado para uma casa de acolhimento.
O seu colega de quarto, Kyle, era espião da CHERUB,
uma agência britânica de serviços secretos, mas ele
desconhecia este facto. Na nova escola que frequentava,
arranjou problemas com colegas, por isso foi enviado
para uma casa de correção.
Certo dia, quando acordou, ficou perplexo ao verificar
que estava num quarto com vista para um campo de
atletismo e que tinha vestida uma camisola vermelha a
dizer CHERUB! Durante a sua preparação para agente,
teve que realizar várias provas difíceis. Logo no primeiro
dia de Recruta, James conheceu a sua parceira, chamavase Kerry e, com ela, viveu muitas aventuras. Já muito
cansados devido à exigência das tarefas, tiveram que
enfrentar a última prova, na Malásia, passando por quatro

postos de controlo. Depois de uma longa caminhada contudo o objetivo consistia em aguentar os efeitos do
de muitos quilómetros, aguardava-os a travessia de veneno durante o máximo de tempo.
Será que James consegue passar a Recruta?
um rio, que fizeram, utilizando uma barco que por lá se
E a sua amiga Kerry?
encontrava, tendo passado por muitas provações.
Finalmente chegados ao quarto posto de controlo,
foram submetidos ao último teste, que consistia em
manter contacto com uma medusa, animal produtor de
Texto - Tomás do Patrocínio Lázaro, 6ºA
um líquido que provoca queimaduras. Próximo deles,
Ilustração - Maria Catarino, 8.ºA
encontrava-se o antídoto para a reação provocada,

