


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

Que
susto!

Pssst! 
Se não souberes o significado 

de alguma palavra, espreita
as minhas dicas na página 118!
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— Ai que a casa vai cair!
A Vamp acordou sobressaltada com tamanho alvoroço! 

Bem, na verdade, ela ainda não tinha adormecido, porque 
é notívaga como qualquer outra vampira. Passa grande 
parte da noite de olhos bem abertos, sentada no cetim 
da cama-caixão a jogar no telemóvel, enquanto os outros 
ressonam nos seus colchões.

O ronco do Franko era predominante e assemelhava-
-se a uma locomotiva das antigas, enquanto o Mumu 
assobiava a dormir, com o fulgor de uma corneta.

CATRAPUS!
PUM! PUM!
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— Acordem, seus grandes preguiçosos! — exclamou, 
sacudindo os irmãos nas respetivas camas. — Não 
ouviram aquilo?

— Ainda é de noite, Vamp, preciso do meu sono de 
beleza — resmungou o Franko, puxando os lençóis para 
cima e deixando os pés fedorentos à mostra.

— Vai descansar… Deve ser a Mamã Ogre a preparar              
o pequeno-almoço — sugeriu o Mumu, com pouca 
vontade de sair do quentinho do sarcófago egípcio.

A Vamp resmungou para dentro e torceu o nariz 
empinado.

Decidida a investigar por conta própria, ajeitou 
a capa de morcego sobre os ombros antes de sair 
cautelosamente do quarto, em bicos de pés. Ia tão 
concentrada que nem reparou no Flic a dormir do lado 
de fora e, sem querer, pisou-lhe a longa cauda.
— Flic!!!
O pobre coitado guinchou e fugiu para longe! Ao 

mesmo tempo, ouviu-se um outro som, um que a Vamp 
desconhecia.

— Está um intruso cá em casa… Agora tenho                    
a certeza! — sussurrou ela.
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Flic
!!!
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Desta vez, o Franko e o Mumu 
também ouviram o brado e foram 
ter com a Vamp junto à porta. 
Ainda viram o Flic a passar por 
eles de cenho carregado e com a 
cauda dorida a abanar.
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— Está alguém no sótão — 
sugeriu o Franko, com um ar 
preocupado.
— Ah! Agora já ouviste? — 

disse a Vamp com ironia, 
olhando-o de soslaio.
— Já pensaram que podem 

ser traças gigantes? — temeu o Mumu, encolhendo-se 
na sua a gabardina amarela. — Vocês sabem que elas 
adoram roer-me as ligaduras. Eu corro perigo de vida!
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— Coragem! Se formos juntos investigar, nada de 
mal nos acontecerá.

Determinados, os três subiram a velha escada 
metálica em caracol que dava acesso ao sótão e abriram 
a porta empenada. Um bafo de humidade invadiu-lhes 
as narinas.

— Não devíamos estar 
aqui. Vocês sabem que a 
Mamã detesta que entremos 
no sótão sem autorização 
— alertou o Mumu. 

— A situação exige que 
arrisquemos, já que pode-
mos estar a ser invadidos 
por desconhecidos com más 
intenções — justifi cou-se a 
Vamp. — Quem é que entra 
primeiro?

— Eu voto na pessoa que 
escutou o barulho pela 
primeira vez… — sugeriu   
o Franko.

12

AF_M_AFamiliaMonstro_Livro1.indd   12AF_M_AFamiliaMonstro_Livro1.indd   12 25/03/2021   09:0125/03/2021   09:01



— Mas que bando de cobardolas! — exclamou a 
Vamp. — Muito bem, visto não haver voluntários, eu 
vou à frente. Fiquem de olhos bem abertos!

A Vamp entrou decidida, com os sapatos de pontas 
encaracoladas a levantarem uma nuvem de pó a cada 
passada, mas deu um salto ao cruzar-se com um 
manequim coberto por roupas velhas.

Os outros soltaram risadas, que ela simplesmente       
ignorou. Tateando a parede, conseguiu encontrar o in-
terruptor e acender as luzes. 

A divisão atafulhada de velharias ganhou vida, mas       
a origem do barulho permaneceu oculta.

— Nada — constatou o Mumu.

— Pois… Não está aqui ninguém, foi falso alarme! — 
acrescentou o Franko. 

— Podemos voltar para a cama? — disse o Mumu — 
As minhas ligaduras precisam de repouso…

— Então é assim que me protegem? Não acham que 
um ladrão se esconderia atrás dos caixotes? E se me 
ajudassem, em vez de se rirem que nem uns tontos        
e de exibirem tamanha cobardia? — sussurrou a 
Vamp.
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Atc
hiiiiiiiii

iiim!
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Mas nem foi preciso a ajuda do Franko e do Mumu. O pó 
que fl utuava no ar era tanto que o intruso não resistiu  
à comichão que se apoderou do seu nariz, acabando por 
soltar um espirro denunciador.

— Atchiiiiiiiiiiiim!
— Ali, atrás daquela caixa! — apontou o Franko.
— Eu vou chamar a Mamã Ogre! — gritou o Mumu, 

correndo escadas abaixo com receio de que fossem 
mesmo traças gigantes.

Atc
hiiiiiiiii

iiim!
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Quem és tu?
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