


Para o Moose, o melhor cão que já conheci.
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A CAIXA MISTERIOSA

O cão estava na mesa de operações há 15 minutos. 

Eu andava de um lado para o outro na receção 

da Clínica Veterinária de Eastside, em busca de tare‑

fas com que me entreter enquanto aguardava. Tinha 

um nó no estômago.

Regra geral, a Dra. Stern fazia cirurgias de roti‑

na, como esterilizar gatas, por exemplo, mas hoje um 

cão chamado Mariola estava a ser operado ao ouvido. 

Tinha orelhas grandes e moles e, um dia, abanara a 

cabeça com tanta força que rebentara uma camada de 

vasos sanguíneos num ouvido. Não era daquelas cirur‑

gias em que se corre perigo de vida — pelo menos, foi 

o que o técnico de veterinária, o Daniel, me disse —, 

mas era a primeira vez que havia uma cirurgia grande 

desde que eu começara a ajudar na clínica.
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Eu adorava estar na clínica do bairro. Aprendia o 

mais que podia sobre animais com a Dra. Stern e, 

geralmente, não estava sozinha na receção. As sextas‑

‑feiras de cirurgia costumavam ser os dias da meni‑

na Janice, administrativa. Ela mandava radiografias 

por e ‑mail a outras clínicas, para pedir uma segunda 

opinião, arquivava resultados de análises ao sangue 

e retribuía chamadas e mensagens mas, dado que o 

verão era uma época sossegada, com muitas famílias 

de férias, a Dra. Stern dera ‑lhe o dia de folga.

A menina Janice morava num daqueles prédios 

novos, todos reluzentes, na baixa da cidade. Eu só  

sabia disto porque ela adorava falar das ótimas «co‑

modidades» do prédio, como eram o caso da pisci‑

na interior onde ela tinha aulas de hidroginástica,  

e do wi ‑fi gratuito, bolachas de aveia com passas e café 

quente no átrio do prédio. Por vezes, ela até dormia  

a sesta no terraço do prédio.

— Quais são as comodidades que os jovens apre‑

ciam nos prédios, hoje em dia? — perguntara ela 

uma vez, enquanto organizava os papéis em cima da 

secretária, e eu tive de me rir e responder:

— Degraus nas portas das casas, pouco mais.

Embora eu também pudesse ter tirado folga hoje, 

aproveitava todas as hipóteses de ficar na clínica. Ulti‑

mamente, os meus pais pregavam ‑me sermões sobre 
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«não levar o meu passatempo muito a sério», mas não 

me ralava. Para mim, não era apenas um passatempo. 

Cuidar da porquinha Hamlet fizera ‑me perceber que 

os animais são a minha paixão. Além disso, agora que 

já não fazia parte da equipa de ginástica, tinha mais 

tempo livre para dedicar ao voluntariado na clínica.

Toda a gente na minha família tinha empregos de 

verão, e os meus amigos também andavam ocupa‑

dos. O Tom, meu irmão e o mais velho dos miúdos  

Shilling, estava de férias da faculdade e era em‑

pregado de café no City Beans, na baixa da cidade.  

A Ellen, a minha irmã mais velha, de ego ferido por 

não ter entrado numa faculdade particular toda se‑

leta, ocupava ‑se com um curso de literatura pela  

Internet, da Universidade do Ohio. Queria ganhar 

mais créditos antes de passar aos dormitórios, no 

outono. A Sarah, a minha segunda irmã mais velha,  

tinha um emprego a tempo parcial numa geladaria,  

e a Amelia, a minha irmã mais nova, estava no ATL de 

futebol. Ajudar na clínica veterinária era a minha cena.

A trautear baixinho, abri a tampa plástica por cima 

do enorme aquário da receção para dar comida àqui‑

lo a que o Lou — filho da Dra. Stern e melhor ami‑

go da Amelia — chamava o «Reino». Ele batizara ‑o 

assim graças aos objetos que escolhera para enfeitar  

o aquário: um castelo com ar medieval, um crânio de 
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dragão, e dois cepos ocos onde os peixes gostavam de 

se esconder.

— Bom dia! — disse eu, a sacudir o recipiente  

da comida em flocos, até ficarem alguns à superfí‑

cie da água. Primeiro apareceu um barbo ‑cereja. São 

os peixinhos avermelhados com uma risca escura a 

meio do corpo. Depois de os barbos, as molinésias 

marmoreadas e as rásboras devorarem os flocos, fui 

buscar as minhocas congeladas ao frigorífico. Era ar‑

repiante mexer nelas, mas parte do trabalho numa 

clínica veterinária consiste em lidar com cenas no‑

jentas, e aquelas espécies de peixe de água doce 

eram omnívoras. Franzi o nariz e deitei rapidamente  

algumas minhocas para dentro de água.

— Muito bem, reis e rainhas do Reino! Aprovei‑

tem bem o pequeno ‑almoço de campeões! — disse‑

‑lhes, e fechei a tampa por cima do aquário.

Truz, truz.

Girei nos calcanhares. Um homem mais velho 

espreitava pelas janelas da clínica e batia levemen‑

te com os nós dos dedos na vidraça. Era o Sr. Takei.  

Conhecia ‑o há anos, porque ele morava a alguns 

quarteirões da minha casa e convivia no centro co‑

munitário onde a minha mãe trabalhava. A maioria 

das pessoas que levava os bichos àquela pequena clí‑

nica era do bairro, o que tornava tudo mais divertido.  
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Assim eu podia conhecer melhor todos os vizinhos, e 

aprendia a ajudá ‑los a manter os animais de estima‑

ção com saúde.

O Sr. Takei mostrou um saco de plástico grande 

onde se via um líquido amarelo.

Eu sabia exatamente o que era!

Destranquei a porta da frente e peguei no saco, 

com o cuidado de segurar na parte fechada para não 

entornar. Franzi o nariz, a tentar não cheirar. Blhec! 

Não sabia como, mas teria de me habituar àque‑

las tarefas se queria ser veterinária um dia, como  

a Dra. Stern. Ela fazia análises ao sangue, às fezes e à 

urina dos animais todos os dias — além de também 

mexer nas minhocas do Reino!

— Bom dia, Sr. Takei! — exclamei. — Como está 

o Cacau?

O Cacau era o pequeno pug cinzento da família 

Takei. Tinha entrado na clínica duas semanas antes 

com uma indisposição gástrica, e o nível de pH nas 

primeiras análises à urina estava anormalmente alto. 

Eu não sabia todas as razões para isso ser negativo,  

e precisamente por isso é que queria passar mais 

tempo com a Dra. Stern na clínica. Tinha tanto a 

aprender sobre o trabalho com animais.

— Muito melhor, Josie, obrigado — respondeu o 

Sr. Takei, a compor os óculos. — Mas veremos depois 
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destas análises, parece ‑me. A tua mãe hoje está no 

centro comunitário?

— Está! — Olhei para o relógio atrás de mim.  

— Acho que o turno dela começa às onze ou ao meio‑

‑dia.

— Maravilha. Então vejo ‑a lá mais logo. Um bom 

dia para ti, Josie, e obrigado!

— Fico feliz por ajudar! Vou já entregar a colheita 

do Cacau à Dra. Stern. Adeus!

Fechei a porta e guardei cuidadosamente o saco 

da urina dentro de um cestinho de arame, para não 

se virar. Escrevi num post ‑it «Amostra de Urina do 

Cacau Takei», com a data, e colei ao saco. Fiz de con‑

ta que tirava uma fotografia com os dedos — clique, 

clique! — e imaginei a mensagem que enviaria à 

Lucy, a minha melhor amiga, se tivesse telemóvel.  

A Lucy adorava animais, mas também tinha nojo das 

coisas — ainda mais do que eu! Era hilariante.

Senti os ombros descair um pouco quando peguei 

na vassoura. Pelo menos, costumava ser hilariante. 

Agora as coisas estavam estranhas entre nós.

Deixei a equipa de ginástica em janeiro. Eu e a Lucy 

éramos colegas de ginástica há séculos. Foi assim que 

nos conhecemos, no 2.º ano. Mesmo frequentando es‑

colas diferentes — eu a pública, ela uma particular  

— o desporto sempre nos unira. Já não tínhamos 
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isso, e eu percebia que a Lucy não estava contente co‑

migo. Desde que eu tinha saído da equipa do Nível 5 

parecia que, de cada vez que eu falava na Dra. Stern 

ou num dos animais de que tratava, a Lucy revirava os 

olhos ou fazia um comentário negativo. Era costume 

distrair ‑se a enviar SMS às colegas da escola particular,  

mesmo sabendo que isso me fazia sentir excluída. 

Claro, ainda nos dávamos com a malta dos Três De‑

graus — era o que chamávamos aos amigos do bairro 

—, mas, por vezes, era como se a minha amorosa me‑

lhor amiga se transformasse na minha mordaz irmã 

de 15 anos, a Sarah.

Olhei para o relógio de parede. A operação decor‑

ria há 30 minutos. Senti um formigueiro na nuca, 

como sinto sempre que fico preocupada com alguma 

coisa. Suspirei e voltei a ocupar ‑me. Pus mais folhe‑

tos sobre seguros para animais de estimação, mapas 

dos transportes da cidade, e informações sobre mi‑

crochips para animais na estante do balcão. Ajustei 

as cadeiras de plástico da receção para ficarem todas 

alinhadas em ângulos perfeitos. Fui verificar o Reino 

outra vez, e os peixes tinham devorado os flocos de 

comida que restavam.

Ouvi um gato miar alto ao fundo do corredor.

— Estás bem, Tempestade? — chamei, a encostar à 

parede da casa de banho a vassoura e a pá. — Vou já.
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Atrás do balcão ficava uma porta basculante. 

Empurrei ‑a e entrei no corredor onde tínhamos os 

compartimentos grandes para animais que tratáva‑

mos e ficavam internados. Eram quatro, em duas fi‑

las verticais, longe da receção da clínica, mas antes de 

se chegar à porta do bloco operatório.

Enfiei os dedos numa das jaulas de cima, sentin‑

do o manto cor de laranja e fofo daquela gata enorme. 

Regra geral, não toco nos gatos dentro dos compar‑

timentos; estarem assim presos e longe da família 

deixa ‑os nervosos, pelo que mordem ou arranham. 

Mas conhecia a Tempestade há anos, porque era da 

Sra. Fischer, a bibliotecária infantojuvenil. Por vezes, 

ela deixava a Tempestade andar na zona infantojuve‑

nil, onde a gata se aninhava num puff de leitura, ao 

sol. A Tempestade era simpática com as pessoas, mas 

com outros gatos? Nem por isso. Metera ‑se numa 

«brigazita» com outro gato, provavelmente vadio, 

segundo a Dra. Stern. Não sabíamos bem qual dos 

gatos começara a briga, e não encontrámos o outro.  

A Sra. Fischer descobrira a Tempestade nos degraus 

das traseiras da casa, a miar e a sangrar de uma orelha, 

e levara ‑a à clínica. A Dra. Stern cosera a Tempestade 

— tive a sorte de poder ver e não me fez impressão  

nenhuma — e a ferida dela estava a sarar bem. Ela 

também comia e bebia, sinal de que se sentia melhor.
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— Pronto, pronto, está tudo bem — disse ‑lhe 

numa voz tranquilizadora. — Porque não fazes uma 

sesta?

Cocei ‑a no pescoço, no sítio que a fazia ronronar, 

tendo o cuidado de não tocar nos pontos. Porém,  

a Tempestade não se queria deitar. Endireitou ‑se e deu 

voltas à jaula outra vez, a miar. Não era invulgar que 

os gatos não apreciassem estar enclausurados, mas 

havia algo no seu comportamento que me pareceu 

suspeito. Nunca estivera assim agitada antes. Eu sei 

que não sou veterinária nem nada parecido, mas o 

seu comportamento não me pareceu relacionado 

com a recuperação.

Era como se ela estivesse… nervosa.

Senti um arrepio na espinha. Os animais sen‑

tem coisas que as pessoas não conseguem sentir. Há 

montes de relatos de animais selvagens a fugirem 

das tocas antes de um tremor de terra. Não havia tre‑

mores de terra no centro do Ohio, mas havia tufões.  

Suponhamos que…

BZZZZZZZZ!

Quase dei um salto no ar, mas depois ri ‑me da mi‑

nha reação tonta. Era apenas a campainha da porta.

— Se calhar a Sra. Fischer veio saber de ti, no 

caminho para a biblioteca! — disse alegremente à 

Tempestade, e fiz ‑lhe mais uma festinha no lombo.  
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A Tempestade miou, como se não quisesse que me 

fosse embora. — Volto daqui a poucos minutos.

Empurrei a porta a tempo de ver alguém correr 

rua abaixo, a puxar um carrinho de entregas. Esta‑

va um caixote de papelão enorme no átrio, mesmo 

entre o fresquinho do ar condicionado da entrada da 

clínica e o calor da rua, a bloquear completamente 

a porta. Pelo tamanho do caixote, calculei que teria 

sete ou oito sacas de comida para cão. Resmunguei. 

As sacas eram pesadas, já sabia por experiência pró‑

pria! A maioria das pessoas que fazia entregas di‑

zia, no mínimo, «Olá», pedia ‑me que assinasse a 

entrega das encomendas e levava ‑as para a receção. 

Provavelmente era um empregado novo, ou um es‑

tudante a trabalhar nas férias, mas sem maneiras  

nenhumas.

Mesmo não havendo consultas marcadas para 

essa manhã, de que eu soubesse, podia haver uma 

urgência ou alguém podia querer entregar amostras 

para análise, como o Sr. Takei. Era preciso tirar dali o 

caixote gigantesco. Estalei os dedos, a preparar ‑me. 

Eu tinha força. Nem pensar em incomodar o Daniel 

e a Dra. Stern, num bloco operatório esterilizado, por 

eu não saber tratar de uma entrega de comida ines‑

perada. Havia de arranjar maneira de levar o caixote 

pesado lá para dentro.
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Avancei para a porta e reparei que faltava o habi‑

tual autocolante da expedição, com código de barras, 

na encomenda. Havia outra coisa — um envelope  

comum. Duas palavras rabiscadas numa letra trapa‑

lhona e difícil de ler.

Levei a mão à maçaneta da porta do átrio e parei, 

a tentar descortinar as letras no envelope.

Primeiro, J.

Depois, O.

Senti que o sangue me fugia todo do rosto.

Josie Shilling.

O misterioso caixote de papelão gigantesco era‑

‑me destinado, a mim — e ouvia ‑se arranhar ruidosa‑

mente lá dentro!

ÁÁÁ ‑UUU!

O bilhete podia esperar. Eu é que não iria deixar 

animais dentro de um espaço fechado naquele calor 

de verão! Abri a porta e comecei a arrancar a fita ade‑

siva larga do papelão, com o coração a bater cada vez 

mais descompassado. O papelão mexia ‑se debaixo 

das minhas mãos trémulas e os barulhos lá dentro 

ficavam cada vez mais altos e urgentes.

Latidos. Ganidos. Guinchos e uivos.

Rasguei a fita e abri as dobras da caixa.



21

 2

SETE SURPRESAS

AU! AU!

Dentro do caixote estavam os cãezinhos malha‑

dos mais fofos de sempre, a saltar e a ganir alto. Es‑

tiquei os braços para lhes fazer festas. As linguinhas 

molhadas lamberam ‑me as mãos e as unhas de bebé 

arranharam ‑me os pulsos.

— Eh, lá! Então? 

Ri ‑me quando brigaram uns com os outros, em 

busca de atenção, como se estivessem tão admirados 

por me ver como eu estava por descobri ‑los.

— Oh! O que estão os pequenitos aqui a fazer? 

Vamos lá ver o que escreveram...

Descolei o envelope do caixote, abri ‑o e tirei o bi‑

lhete que tinha dentro.
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Querida Josie,

Não me conheces, mas vi ‑te nas notícias há uns me‑

ses, quando tinhas aquela porquinha e querias arranjar‑

‑lhe casa. Encontrei esta ninhada de cãezinhos num beco, 

sem a mãe por perto. O meu senhorio não me deixa ficar 

com eles, e tenho tido dificuldade em encontrar ajuda.  

Os canis da cidade estão lotados. Depois, lembrei ‑me de ti 

e da porquinha. Tu tens jeito para animais e disseram ‑me 

no bairro que, às vezes, ajudas na clínica. Eu sabia que 

poderia contar contigo para arranjar boas casa a estes 

cãezinhos…

Boa sorte!

Baixei ‑me e fiz festas na cabeça de um dos cãezi‑

nhos.

— Coitadinhos, não têm mamã! Vocês são amoro‑

sos. Vamos ver: quantos são?

Tentei contá ‑los no meio da confusão de corpi‑

nhos, mas não era fácil. Os cãezinhos eram quase 

todos pretos, com diversas manchas castanhas claras 

no peito, nas patas e no focinho. Assim a brigarem, 

saltarem e pularem, mais pareciam um grande calei‑

doscópio canino.

Cocei as costas do cãozinho mais perto de mim. 

Não conhecia muitas raças de cães, mas pareciam ‑se 

muito com o pastor alemão do Sr. Johnson, o Rudi. 
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Era espertíssimo e fiel. O Sr. Johnson ensinou o Rudi 

a correr ao lado dele sem trela, nas corridas ao fim 

da tarde, e o Rudi ficava sempre junto a ele. Se ca‑

lhar aqueles cãezinhos tinham um pouco de pastor 

alemão. Porém, a pelagem era mais curta, e fazia ‑me 

lembrar um pouco o labrador preto Mariola, que es‑

tava a ser operado. Talvez fossem uma mistura das 

duas raças. 

Um. Dois. Três. Os meus olhos percorriam o cai‑

xote. Quatro. Cinco. Seis. Espera – porque é que contei 

aquele duas vezes?, pensei. O Número Um tentou su‑

bir para cima do Número Três, e até conseguiu pôr as 

patas da frente fora do caixote. Era forte e destemido, 

o pequenito!

— Não, senhor alpinista — ralhei. — Vais ficar 

aí dentro até eu contar os maninhos todos. Espera lá,  

é só um segundo…

Fechei a caixa e os cãezinhos fofinhos desataram 

a ladrar e a arranhar.

— Não se aflijam — disse ‑lhes em voz calma. 

Aprendi na clínica que não importa o que se diz aos 

animais, mas sim como se fala com eles. — Vou 

deixar ‑vos sair daqui a nada.

Olhei para o átrio. Tinha de levar o caixote para 

dentro da clínica, para um espaço seguro e fechado, 

onde pudesse contar os cãezinhos e pensar no que 
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fazer a seguir. Além disso, estava a ficar muito calor 

naquele espaço exíguo… Os cãezinhos precisavam de 

ar condicionado!

Empurrei o caixote para dentro da clínica com 

toda a força, centímetro a centímetro pelos mosaicos 

do chão, e tranquei a porta atrás de mim. Não queria 

que os marotos fugissem enquanto os contava!

Enquanto empurrava mais um pouco o caixote, 

surgiu ‑me uma recordação que me fez sorrir. Quan‑

do a Hamlet era bacorinha, no inverno passado, tinha 

saltado a cerca do nosso quintal, apanhando ‑me com‑

pletamente desprevenida. Ela era tão forte e rápida! 

Eu não podia subestimar a curiosidade daqueles cãe‑

zinhos, mesmo que fossem miniaturas.

Uma vez em segurança lá dentro, fui ao balcão 

e abri a agenda no iPad, até à data presente. O cão 

Mariola era a única cirurgia marcada e nas «Notas» 

alguém escrevera «Dia de escritório». Perfeito! Às ve‑

zes, a Dra. Stern tem consultas seguidas depois das 

cirurgias, mas não naquele dia. Provavelmente por 

ter muitos preparativos a fazer para a grande confe‑

rência — tinha ‑a ouvido falar disso com o Daniel no 

início da manhã.

— Já cá estou! — disse para os cãezinhos, abrindo 

as dobras da caixa. Desataram todos aos pulos, e eu 

soltei uns risinhos.
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— Pronto — disse. — Preciso de saber quantos de 

vocês tenho entre mãos.

Peguei no que estava mais perto e tirei ‑o do caixo‑

te. Lambeu ‑me logo o nariz.

— Um. Rapaz — disse, a espreitar a barriguinha,  

e pousei o cãozinho preto e peludinho no chão da clí‑

nica. — Vou chamar ‑te Alpi, porque tu és alpinista, 

sempre a subir para cima de tudo. — Peguei noutro. — 

Dois, rapaz. — Pousei ‑o ao lado do mano. Fez ‑se logo ao 

meu atacador desatado, pôs ‑lhe uma patinha em cima e 

deu ‑lhe um puxão com os dentinhos. Ri ‑me e tirei ‑lhe 

o atacador da boca. — Tu ficas a chamar ‑te Puxa! Muito 

bem, a seguir… Três, rapariga… Quatro, rapaz… Cinco, 

rapariga… Seis, rapariga… Sete, rapariga. Sete!

Ufa! Tinha muitos cãezinhos entre mãos. Franzi o 

nariz. Precisavam de nomes bons. A Seis e a Sete pa‑

reciam quase do mesmo tamanho e eram quase todas 

pretas, mas a Seis tinha manchas cor de âmbar nas 

patas e a Sete tinha cor de caramelo no peito e duas 

pintas castanhas por cima dos olhos.

Eu sabia que o nome dos animais era muito im‑

portante para criar um vínculo. Tinha aprendido isso 

com a Hamlet, a última porquinha de uma ninhada, 

que o meu irmão salvara de uma quinta no Dia de 

Ação de Graças do ano passado. O Tom levou ‑a para 

o dormitório na faculdade e fez um concurso com os 
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amigos para lhe porem nome; Hamlet ganhou a vota‑

ção. Quando o Tom a levou para nossa casa — para 

surpresa geral —, o meu pai disse para não a tratarmos 

pelo nome, para não ficarmos «muito apegados». Ora, 

o nome pegou, e durante dois meses a Hamlet foi a 

nossa porquinha de estimação, a lutar por espaço na 

nossa casinha da cidade. Ela e eu criámos realmente 

um vínculo. Acabei por lhe encontrar um dono per‑

manente, o Sr. Upton, irmão da nossa vizinha velhota,  

a Sra. Taglioni, que mora numa quinta no campo. Posso 

ir lá visitar a Hamlet no segundo sábado de cada mês.

Os cãezinhos espalharam ‑se pelo chão da clínica, 

todos desajeitados a derrapar nos mosaicos, enquan‑

to brincavam e corriam. A Número Três zarpava por 

baixo das cadeiras, pequena mas rápida como um re‑

lâmpago, e fez ‑me lembrar a minha irmã mais nova, 

a Amelia.

— Bem, tenho de te chamar Flecha, com essas pa‑

tinhas velozes. — Sorri, com as mãos nas ancas. — 

Muito bem, então e o resto? Hum…

Virei ‑me a tempo de tirar o Quatro, um rapaz per‑

nalta, de uma cadeira à janela. Já tinha as patas no 

vidro e tentava sair. Ainda bem que estava fechada!

— Tu és o escapista da ninhada, não és? — Fiz 

um ruído de censura, tsc, tsc, que a Sra. Taglioni fazia 

sempre, a mim e aos meus irmãos, antes de se tornar 
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nossa amiga. Agora raramente a ouço fazer ruídos de 

censura.

Franzi o nariz e rocei ‑o no narizinho molhado 

do cãozinho Número Quatro. Uivou e lambeu ‑me os  

lábios, fazendo ‑me rir e limpar a baba.

— Vou chamar ‑te Houdini, mas tenta não desapa‑

recer a sério, está bem?

Pousei o Houdini, dando ‑lhe uma palmadinha na 

cabeça, e virei ‑me mesmo quando a Cinco se agachava  

a um canto e fazia chichi no mosaico.

— Nããão! — Corri a agarrar o rolo de papel ab‑

sorvente e acabei por usá ‑lo todo para enxugar a poça.

— Ai, ai, mas bebeste um litro de água esta ma‑

nhã? É mais chichi do que a amostra do Cacau! Bem, 

o meu irmão provavelmente chamar ‑te ‑ia Chichi, 

mas eu não vou fazer isso. — A cadelinha desatou 

a ladrar. Nunca mais se calava, até que me saiu: — 

Ouve lá, Tagarela, tens de controlar a língua, senão 

ainda interrompes uma cirurgia muito importante!

Pousei a Tagarela e fui até à parede mais com‑

prida, onde tínhamos resmas de «apanha ‑chichis», 

grandes tapetes de algodão absorvente para animais 

ainda a aprender ou cães velhotes com problemas 

de bexiga. Os cãezinhos teriam de aprender a ir à 

casa de banho a dada altura, mas eu não os podia le‑

var a todos — pelo menos, não naquele momento!  
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Havia muita coisa a acontecer. Eles precisavam de 

um bacio que eu pudesse limpar mais facilmente.

— Tomem lá, meninos! Venham por aqui! — Bati 

palmas sem muito barulho. O Houdini apareceu logo, 

a farejar os tapetes, e recompensei ‑o com um peda‑

ço de osso para cão dos bocadinhos que temos num 

frasco em cima do balcão. — Houdini, lindo menino! 

Assim é que é! — A caudinha abanava alegremente 

enquanto ele mordiscava o petisco.

A Número Seis encostou o narizinho ao chão e 

deu voltas pelo átrio, seguindo um cheiro até emba‑

ter nas sacas de comida empilhadas contra a pare‑

de. Abanava a cauda bem depressa, como quem diz 

«Olhem só o que encontrei!»

Tive mesmo de me rir. O faro é o sentido mais 

apurado do cão, mas aquela menina curiosa parecia 

ter sempre o nariz no chão. Desbravava o átrio da clí‑

nica como uma inspetora segue uma pista.

— Tu pareces uma detetive pequenina — disse ‑lhe, 

e ocorreu ‑me uma ideia gira. Quando eu era pequena, 

adorava ver um programa chamado Pistas Azuis, so‑

bre um cão animado que ajuda a descobrir pistas para 

resolver um mistério. Afaguei a cabeça à cadelinha  

e declarei: — Pronto, tu ficas a chamar ‑te Azul!

Dei atenção à Número Sete. Não conseguia percebê‑

‑la. Não parecia ser a líder, nem a mais forte, nem a  
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mais fraca da ninhada. Fiquei a observar um momento 

e vi como inclinava a cabeça para um lado e vigiava os 

irmãos, mas o nome perfeito ainda não me ocorria.

Chamei ‑a numa voz aguda e animada.

— Anda cá, linda! Anda cá!

Ao ouvir a minha voz, todos os cãezinhos corre‑

ram pelo átrio fora e saltaram para as minhas per‑

nas. Sentei ‑me e deixei ‑os subir, lamber ‑me a cara e 

despentear ‑me o cabelo, enquanto me ria a bom rir.

— Não era para virem todos! — exclamei quando 

o Alpi me subiu para o ombro.

Sete cãezinhos! Ia ser uma trabalheira. Tirei a car‑

ta do bolso e reli ‑a, a pensar no que teria acontecido à 

mãe dos cãezinhos. O dono ou a dona — se lhe podia 

chamar assim — tentara obviamente tratar bem de‑

les e queria arranjar ‑lhes casas boas. Os cães estavam 

bem nutridos e não tinham pulgas.

Era reconfortante que quem os tinha deixado con‑

fiasse em mim para tratar bem deles. Mas o que é que 

eu ia fazer com SETE CÃEZINHOS CURIOSOS?

Bati palmas e os cãezinhos espalharam ‑se pelo 

átrio da clínica outra vez. Bem, uma coisa era certa: 

nem pensar em levá ‑los para casa. Já tinha passado 

por isso com a Hamlet, e quase não conseguira con‑

vencer os meus pais a deixarem ‑me ficar com a por‑

quinha durante dois meses na nossa casa apinhada.  
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Além disso, para a porquinha que era, deu bastante 

que fazer. Só me restava imaginar o que eles diriam 

se eu aparecesse em casa com uma ninhada inteira 

de cãezinhos atrás!

— Ahhh! — Fui a correr para um cãozinho cas‑

tanho e preto e tirei ‑lhe a boca da saca de comida. 

— Qual és tu, outra vez? Ah, pois, o Puxa. Parece 

que te dei o nome certo! Pronto, Puxa, se rasgares, 

pagas. São as regras da menina Janice. — Enxotei ‑o 

na direção oposta.

Ora bem. Eu precisava de um plano. Virei ‑me e 

lembrei ‑me dos compartimentos no corredor, atrás 

da porta. Só havia quatro, e a Tempestade ocupava um 

deles. Os dois de baixo eram grandes, para animais 

maiores, e eu sabia que um estava reservado para o 

Mariola, o labrador preto que estava na cirurgia. To‑

quei no iPad do balcão outra vez, e ampliei o calen‑

dário da semana. Se a Tempestade continuasse a sa‑

rar bem dos pontos, iria para casa no dia seguinte.  

O Mariola não tinha data de alta. Amanhã vinha um 

gato para esterilização.

A Dra. Stern estaria ausente quase toda a semana 

seguinte, numa conferência veterinária. Ou seja, não 

estaria lá para ajudar a tomar conta dos cãezinhos.  

A menina Janice já me tinha dito um milhão de vezes 

que o prédio novo onde morava não incluía «animais 
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admitidos» nas muitas comodidades que disponibi‑

lizava. Era uma das razões para trabalhar na clínica, 

por gostar de animais. Restava o Daniel. Era técnico 

veterinário e até podia perceber de saúde canina, mas 

não era uma pessoa divertida nem amorosa. Eu con‑

seguia contar pelos dedos de uma só mão as vezes em 

que o vira sorrir. Os cãezinhos precisavam de quem 

brincasse com eles. De certezinha que eu não o podia 

encarregar daqueles fofos!

Não. Os cãezinhos precisavam de alguém mais do 

que responsável. Precisavam de alguém que também 

precisasse deles.

Alguém como eu!

Claro, as coisas correram bem em casa, com a 

minha família, quando a Hamlet vivia connosco.  

O meu pai arranjou um emprego novo e entusias‑

mante; a minha mãe fazia mais horas no centro co‑

munitário. Os meus pais pareciam felizes. A mãe 

dizia sentir ‑se «empoderada» e o pai que gostava do 

«novo desafio». A Ellen e a Sarah, as minhas irmãs 

mais velhas, tinham deixado de discutir por parvoí‑

ces como, por exemplo, quem usara determinada ca‑

misola e se esquecera de a devolver, ou a deixara do 

avesso. A Amelia já não parecia tão chata, e o meu 

irmão Tom deixara de me arreliar por causa da minha  

altura.
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Porém, quando a Hamlet foi viver para a quinta 

do Sr. Upton, foi como se ficássemos sem uma espé‑

cie de cola mágica, e aquilo que parecia confortável 

e seguro começou a desfazer ‑se. A princípio, aconte‑

ceu devagar, mas as relações familiares descambaram 

chegada a primavera, fio a fio, até voltarmos a discutir 

como antes. Ultimamente, parecia que as pessoas me 

desgastavam. Ora, os animais repunham ‑me sempre 

as energias. Até nos dias mais concorridos, a clínica 

era uma paz para mim.

Talvez a minha família precisasse — talvez eu pre‑

cisasse — de alguma coisa para nos unir outra vez. 

Sete coisas peludas, curiosas e adoráveis, mais preci‑

samente.

Senti que se abria no meu rosto um sorriso enor‑

me. Talvez, ao ajudar aqueles cãezinhos, eu ajudasse 

a minha família, e a mim mesma também.

Além disso, era o destino. Os cãezinhos tinham 

aterrado literalmente à minha porta!

Estava decidido.

Eu ficaria responsável por eles, e não haveria nada 

que me fizesse mudar de ideias.




