


Mamã Ogre
É dona de um enorme sorriso e a Ogre 
mais fofi nha que algum dia vais co-
nhecer. É uma autêntica mestre de        
culinária e não é grande fã das novas 
tecnologias: prefere mil vezes falar 
com os amigos pessoalmente do que 
através de um ecrã! Criou a tarte de 
amêndoa mais famosa de Monstró-
polis (mas não partilha a receita com 
ninguém!)

Vamp
Ela é dinâmica, inteligente e sagaz, 
e as suas cores favoritas são o índigo, 
o preto, o rosa e o amarelo. É super 
protetora com os seus irmãos, mas 
também é menina para lhes dar um 
ralhete. Sonha em ser reconhecida 
pelas suas ideias fantásticas, espí-

rito de iniciativa e capacidade de 
liderança. Adora ler e aprender pala-

vras novas. Até lhe chamam Vampipédia.

Vem conhecer

Um grupo muito especial,
pouco (ou nada!) assustador!
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Franko
Apesar de ter ombros largos e uma força 
desmedida, o Franko é um pacifista.          
É fã de cinema, banda desenhada, séries 
televisivas, jogos e tecnologia. Bem, 
um verdadeiro Cromonstro!
O seu cérebro é formado por vários 
cérebros mais pequenos, o que lhe 
permite ter uma inteligência acima da 
média.

Mumu
Ele é uma múmia sensível e doce. O seu 

maior pesadelo são as traças gigantes, 
com as quais sonha constantemente. 
Não é de estranhar, pois elas adoram 
roer ligaduras. É também uma ecomú-
mia, sempre em defesa do ambiente. 
Além disso, consegue manobrar quais-

quer ligaduras com o poder da mente, 
como se fossem braços e pernas.

Flic
Esta bola de pelo cor-de-rosa é a mascote da 
família. Tem uma cauda comprida, pernas de 
pássaro bem finas, olhar astuto e um sorriso 
fácil. Gosta de festas e de mimos, mas se 
alguém ameaça os seus amigos, transforma-
-se numa terrível besta com chifres, garras e 
dentes (muito) afiados! Ah! E consegue mudar 
de tamanho num piscar de olhos!
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Capítulo 1

Cartas, 
mensagens 

e
e-mails

Pssst! 
Se não souberes o significado 

de alguma palavra, espreita
as minhas dicas na página 122!
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— Vamp! Para a mesa! Rápido!
A Vamp estava tão distraída a organizar os e-mails 

recebidos em nome da amiga Mizé que foi arrebatada 
pelo «pedido» com tom de ordem feito pela Mamã Ogre. 
Num ápice, saltou da cama-caixão, enrolou-se nos 
lençóis e quase deixou cair o portátil ao chão durante 
o sobressalto.

— Calma! Calma que eu estou a descer!
— É bom que te despaches, porque o pequeno-almoço 

está pronto e eu estou mortinho de fome — reforçou      
o Mumu, esfregando a barriga.

7

AF_M_AFamiliaMonstro_livro2.indd   7AF_M_AFamiliaMonstro_livro2.indd   7 25/03/2021   09:0625/03/2021   09:06



O Flic atravessou-se perigosamente à sua frente 
enquanto saía do quarto, mas a vampira fez uma fi nta- 
-pirueta e evitou pisar-lhe a cauda felpuda. A Vamp 
desceu as escadas em passo acelerado até à cozinha, 
com o telemóvel a vibrar-lhe no bolso, que trauteava 
um constante alerta de novas mensagens.

A Mamã Ogre tinha preparado um verdadeiro banquete 
para começar a manhã. Ovos podres estrelados, papas 
de lesma madura enriquecidas com chocolate em pó, 
biscoitos de asas de barata barradas em manteiga e 
polpa de baba de caracol com pedaços. 

— O que é que trazes enfiado no bolso, filha?
Uma caixa de grilos? — perguntou a Mamã Ogre, 
torcendo o nariz. — É só pling e mais pling…

— Não tenho culpa, são os fãs da Mizé — revelou              
a Vamp, já sentada no banco, de garfo e faca nas 
mãos, ovos fumegantes no prato e telemóvel pousado         
ao lado. — Depois da vitória estonteante no Torneio 
dos Feiticeiros, o número de seguidores dela tem 
crescido a olhos vistos. Não é todos os dias que  
uma humana triunfa em Monstrópolis, lembram-se 
disso?
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— E isso tem que ver contigo porque?... — 
insistiu a Mamã.

— Com o regresso dela à Terra, alguém tinha de 
gerir o sucesso que deixou para trás, e eu assumi                             
o papel de sua agente monstruosa — revelou a Vamp, 
com orgulho, mostrando uma carta dobrada que trazia 
guardada num dos bolsos. — Até tenho uma procuração 
que me permite tomar decisões em seu nome…

— Uma quê? — perguntou o Mumu. — Isso come-se?
— Uma procuração. Eu ajudei a redigir e elas só tiveram 

de assinar — informou o Franko, orgulhoso dos seus        
vastos conhecimentos. — Trata-se de um documento 
ofi cial que dá plenos direitos à Vamp de atuar em nome 
da Mizé...
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— Pois, pois, é isso mesmo — interrompeu a Vamp. 
— Imaginem, eu já criei páginas nas redes sociais em 
nome dela, fundei o clube de fãs e faço marcações para 
aparições em festas de aniversário…

— Mas ela nem está cá! — recordou-a o Mumu. 
— Não está, mas pode vir sempre que quiser, agora 

que é a Guardiã da Porta Vermelha e tem a chave que 
liga os nossos dois mundos — disse a Vamp. — Mumu, 
não preocupes a tua cabecinha enfaixada com detalhes 
complexos…

— Eu não estou preocupado, muito pelo contrário
— respondeu o Mumu. — Assim sendo, como agente 
da Mizé, és tu quem vai lidar com aquele «problema»…
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A múmia de gabardina amarela apontou para a mon-
tanha de correspondência que se acumulava junto à         
porta de entrada. Pelos vistos, muitos dos monstros que 
fi caram impressionados com a vitória da Mizé não 
eram adeptos das novas tecnologias, e faziam 
do correio tradicional a forma mais direta de 
contacto com a nova vedeta de Monstrópolis.

— As pilhas de cartas parecem não querer 
diminuir — constatou o Franko. — Se 
me quiseres como assistente, podemos 
negociar uma parceria…

A Vamp preparava-se para responder 
quando o telemóvel voltou a anunciar a 
chegada de uma mensagem, mas desta 
vez num tom monstruosamente 
diferente. O pling deu lugar 
a uma das músicas de batida 
rápida e frenética que a Mizé 
lhe mostrara, numa noite 
passada às claras. A Mizé 
tinha-lhe explicado que 
as pessoas especiais 
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deviam ter toques de telemóvel especiais, e a Vamp 
concordou.

A melodia cortada a guitarradas deixou o Flic descon-
trolado. Ele começou a correr azamboado por toda a casa, 
trepando paredes, pendurando-se nos candeeiros e derru-
bando tudo pelo caminho. No meio da confusão, as cartas 
empilhadas voaram pelo ar e o telemóvel da Vamp caiu 
desamparado no meio do chão.

— Flic! Flic!  
Ao tombar, o telemóvel revelou a mensagem que deu 

origem ao alvoroço e uma fi gura holográfi ca materializou-
-se perante eles. Mostrava um rapaz vestido de forma 
jovial — ténis, calças de ganga rasgadas, t-shirt e camisa 
aberta — com uma mochila ao ombro. Exibia um sorriso 
sedutor esculpido num rosto espalmado, onde duas péro-
las ocupavam o lugar dos olhos. Na cabeça, dezenas de 
pequenos tentáculos serpenteantes faziam de cabelo.

— Olha, esse não é o Lolopus? — perguntou o Mumu, 
ainda antes de escutar a mensagem.

— Olá, Vamp, tudo bem? — disse o Lolopus. — 
Recebi mais um convite teu para irmos ao cinema,               
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tudo bem?

o décimo quinto, se não me engano. Ouve, tu és uma 
miúda muito querida e tal, percebes, mas não fazes           
o meu género, pelo menos por agora, ‘tás a ver? Não 
vejas isto como uma nega, porque se gostares mesmo de 
mim, vais esperar até eu ter tempo para ti…

Olá, Vamp,
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A Vamp lançou-se sobre o telemóvel e desligou-o an-
tes que a mensagem terminasse. Só não foi a tempo 
de evitar as gargalhadas dos irmãos, acompanhadas de 
comentários jocosos.

— A Vamp gosta do Lolopus! A Vamp gosta do Lolopus! 
— exclamou o Mumu ao ritmo dos aplausos.

— Será que já deram um abraço ou um beijinho? Ou 
trocaram cartões com corações de pernas para o ar? 
Pombinhos apaixonados!

— Vocês os dois são uns perfeitos idiotas, sabiam? 
Dois palermas sem coração!

— Quem é este rapaz, Vamp? — perguntou a Mamã 
Ogre, curiosa. — Não me parece ser um fã da Mizé…

— Ninguém tem nada que ver com isso, e eu já perdi 
a fome! Adeus!

— Vamp, volta aqui!
A vampira ignorou o apelo da Mamã Ogre e saiu 

porta fora com o telemóvel enfiado no bolso, ainda a 
vibrar e a apitar. O rosto passou de azulado ao rubro 
de vergonha, e também de raiva, por ter recebido mais 
uma «nega».      A fúria era tal que correu sem parar até 
chegar ao centro comercial, o refúgio onde encontrava 
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conforto sempre que se sentia 
sozinha. Gostava de observar 
os solitários monstros com 
quem se cruzava e imaginar 
o que os teria levado àquele 
lugar. Certamente que nenhum 
passara pela vergonha de ser rejeitado pelo amor da sua 
vida à frente da Mamã Ogre e dos irmãos.

— Aquele idiota! A dizer que foi a décima quinta 
vez que lhe mandei uma mensagem… Décima quarta, 
talvez… se tanto — resmungou sozinha, sentada num 
dos largos corredores do edifício, com o aparelho ainda 
a vibrar nas mãos. — Não faço o género dele? O que 
é que ele quer dizer com isso? Só se for por não ser 
uma daquelas parvas sem cérebro que o seguem como 
se ele fosse o último monstro atraente do mundo. Não 
fosse ele tão giro e elas já o teriam esquecido, mas eu 
consigo ver para além da aparência e sei que fomos 
feitos um para o outro…

O devaneio romântico da Vamp foi interrompido 
pela voz da fi gura alta que se abeirou sem que ela se 
apercebesse, cobrindo-a com a sua sombra.
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— Problemas de coração partido? Profundas feridas de 
amor? Também eu já passei por tudo isso nos meus dias 
de jovem galanteador…

O susto inicial de surpresa agravou-se quando a Vamp 
percebeu que era o Feiticeiro Armando Confusão quem 
espreitava sobre o seu ombro. O feiticeiro sentou-se no 
mesmo banco da Vamp, exibindo um sorriso forçado e 
envergando um fato branco 
tradicional, muito distante 
das vestes coloridas com que 
fora derrotado pela Mizé na 
fi nal do Torneio dos Feiticeiros.
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— Ei, o que é que está a fazer aqui? — perguntou             
a vampira de cenho carregado.

— Ora bem, a passear no centro comercial como 
qualquer outro monstro…

— E aconteceu sentar-se a meu lado apenas por 
acaso? — duvidou a Vamp. — É melhor afastar-se de 
mim ou vou começar a gritar: «socorro, um adulto está                
a acossar-me!»
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