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 Era o último dia das férias grandes. A Alice acabara de chegar da casa da tia,            
na Quinta do Moinho, onde passara uns dias na companhia dos primos. 
 — Já temos novos vizinhos — disse o pai, assim que a viu. 
 — Têm dois filhos: um bebé giríssimo e uma menina da tua idade, chamada Mariana, 
que é um doce — acrescentou a mãe. 
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 O rosto da Alice brilhou de alegria. Ter uma amiga na porta ao lado             
era o máximo. Fechou os olhos e imaginou como iria ser bom: ia mostrar-lhe 
a Vila do Farol, apresentá-la a todas as pessoas de quem gostava, brincariam juntas… 
talvez até os pais a deixassem dormir lá em casa.
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 — Mãe, podemos ir visitá-los? Por favooooooor — pediu a Alice, que queria 
muito conhecer a Mariana.
 — Agora não dá, temos de ir primeiro às compras, que amanhã começam as aulas 
e ainda faltam algumas coisas.
 — É só um bocadinho — pediu a Alice.
 — Ela está na mesma escola que tu. Amanhã vão ter muitas oportunidades de se 
conhecerem. Hoje, não pode ser.
 — Vá lá, mãe. Vá lá! 
 — A tua mãe já disse que não, Alice — lembrou o pai. E a Alice calou-se, pois 
sabia que, com o pai, nunca valia a pena insistir. Ele ganhava sempre.
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 No dia seguinte, ainda o despertador não tinha tocado, já a Alice estava levantada 
e pronta. Ela adorava a Escola do Farol. Sempre estudara ali, e gostava imenso dos colegas, 
dos jogos e das brincadeiras que faziam.
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Engoliu o pequeno-almoço quase sem mastigar.
Ela queria reencontrar a Bia, a Rita, o Bernardo… Todos 
os colegas que não via desde que as aulas tinham acabado. 
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