


Para a Pearl, o Lucas e a Andrea.
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Outro sítio

alvez possam achar que sabem muito so- 
bre o Pai Natal. E tenho a certeza de 

que sabem algumas coisas. Provavelmente já 
ouviram falar da Oficina de Brinquedos e 
das renas. Sabem o que acontece em cada 

véspera de Natal. Claro que sabem. 
Mas o que provavelmente não sabem é que 

sou eu.
Vou começar por vos contar as coisas em que 

é fácil acreditar. 
O meu nome é Amélia Wishart e tenho um 

gato preto que se chama Capitão Fuligem. Nasci 
em Londres e vivi lá até aos 11 anos. E depois fui 
viver para outro sítio. 

É este outro sítio que podem achar um pouco 
invulgar. 

Acho que podia dizer-vos simplesmente que 
fui viver para a Finlândia e não teriam qualquer 
problema em acreditar nisto, porque a Finlândia 
está no mapa. E porque tecnicamente é verdade. 
Fui mesmo viver para a Finlândia, muito, muito, 
muito para Norte, para lá daquela região do país 
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conhecida como a Lapónia. O outro sítio onde vivi 
chamava-se apenas o Norte Extremo e a cidade  
Elfolândia. 

Agora, a Elfolândia não está nos mapas. Pelo me- 
nos não nos mapas dos humanos. E isto acontece 
porque a maior parte das pessoas não consegue ver a 
cidade. Ela é invisível. É que a Elfolândia é um lugar 
mágico e, para se conseguir ver um lugar mágico, 
temos de acreditar em magia. Os humanos que 
desenham os mapas são provavelmente as pessoas 
que menos acreditam em magia. 

Mas a Elfolândia é uma cidade normal em muitos 
outros aspetos. É uma cidade pequena. Bem, na  
verdade é como uma aldeia grande. E também exis- 
tem aqui coisas normais, como lojas, casas e uma 
câmara municipal. Há ruas, árvores e até um banco. 

Contudo, as pessoas que vivem aqui são muito 
diferentes de mim. E muito diferentes de vocês 
também. 

Elas nem sequer são pessoas. Pelo menos não 
são pessoas humanas. 

São especiais. São mágicas. 
São, bem, na verdade… 
São elfos. Mas o engraçado é que quando se 

está rodeado de elfos, não são eles que são as cria- 
turas estranhas e invulgares. 

Não. Os estranhos somos nós. 
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Estrada das Renas, número 7

Pai Natal vivia na Estrada das Renas, 
número 7, ao lado do C ampo das 
Renas, na extremidade da Elfolândia. 

A casa dele, como muitas outras 
casas da cidade, era feita de bolachas 

de gengibre reforçadas e — ao contrário de todas 
as outras casas da Elfolândia — a porta da frente 
era tão grande que nem sequer precisávamos de 
nos curvar para entrar. 

A casa estava cheia de coisas divertidas. Havia 
um escorrega do primeiro andar para o rés do 
chão. A campainha da porta tocava uma versão 
do «Jingle Bells», e havia brinquedos por todo o 
lado. A cozinha tinha prateleiras cheias de frascos 
com os doces mais deliciosos — chocolate, bis-

coitos de gengibre, compota de 
amoras silvestres. A sala de estar 

tinha um relógio em forma de 
rena, que era muito parecido 

com um relógio de cuco, 
mas quando dava horas, 
em vez de sair a cabeça 
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de um cuco, saía a cabeça de uma rena. Oh, e não 
dava horas humanas normais, como as aborrecidas 
«seis da tarde» ou «nove e vinte». Não, o relógio 
dava horas em tempo de elfo, um tempo espe-
cial em que as horas têm nomes como «Mesmo 
Muito Cedo» ou «Já Passa da Hora de Dormir». 

O Pai Natal vivia sozinho, mas depressa arran-
jou o Soneca, o elfo que construía camas, e pediu-
-lhe que fizesse mais duas camas e «o cesto mais 
confortável do mundo» para o Capitão Fuligem.

— Mas esta noite — disse ele no seu primeiro 
dia —, vou dormir lá em baixo, no meu trampo-
lim. — O Pai Natal insistiu que o trampolim era 
mesmo muito confortável. 

Ele precisava de mais duas camas para mim e 
para a Maria Etelvina Inverno.

A Maria era a senhora por quem o Pai Natal 
estava apaixonado. De cada vez que olhava para 
ela ficava corado. E ela também o amava. 

A Maria era a mulher mais bondosa e amorosa 
que alguma vez conheci. As suas bochechas eram 
rosadas como maçãs e o sorriso dos seus lábios 
conseguia aquecer uma sala inteira. Conheci-a 
quando estava em Londres e quando a pior coisa 
do mundo aconteceu. A minha mãe apanhou 
uma doença horrível enquanto andava a limpar 
chaminés. Fiz tudo o que podia para cuidar dela,  
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mas a doença acabou por ser demasiado poderosa.  
Não consegui impedir que ela morresse. O meu 
pai já nos tinha deixado quando eu era mui- 
to pequenina, por isso, depois de a minha mãe 
morrer, mandaram-me trabalhar no albergue do 
Sr. Jeremias Hórrido. Fui terrivelmente infeliz  
ali, mas a Maria — que trabalhava na cozinha — 
foi sempre muito querida para mim. Acrescentava 
sempre, às escondidas, uma colher de mel à papa 
aguada que nos davam para comer. E nunca me 
vou esquecer disso. 

Ela tinha tido uma vida difícil. Antes de ir tra- 
balhar para o albergue, tinha vivido na rua e dor-
mia num banco ao lado da Ponte da Torre de 
Londres, rodeada por pombos.

* * *
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Assim sendo, quando eu e o Capitão Fuligem con- 
seguimos fugir do albergue, graças à ajuda do Pai 
Natal, a Maria veio connosco. E, como eu, ela 
também estava muito feliz por estar aqui. 

Chegámos à Elfolândia no dia de Natal, quando 
todas as crianças humanas do mundo estavam 
entretidas a abrir presentes, e comemos a maior 
ceia de Natal de que tenho memória enquanto 
ouvíamos as músicas mais bonitas e felizes toca-
das por uma banda de elfos chamada Rainhas do 
Trenó. Rimos, cantámos e dançámos como os 
elfos. Dançar como os elfos era bastante com-
plicado, porque exigia muita energia nas pernas, 
muitas piruetas e alguns instantes mágicos em 
que devíamos flutuar no ar.

— Acho que vais gostar de viver aqui — disse- 
-me mais tarde o Pai Natal, quando fomos patinar 
para o lago congelado. 

— Sim, acho que vou — respondi-lhe. 
E gostei mesmo. Gostei de viver ali. Bem, pelo 

menos durante algum tempo. Antes de conse-
guir esmagar a minha felicidade e reduzi-la a um 
milhão de pedaços. 
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Caramelo dos Desejos

empre que se queria ir a algum lado na 
Elfolândia, era preciso passar pela Rua 
Principal. Os elfos nem sempre eram mui-
to originais com os nomes que escolhiam. 
Havia outra rua que tinha sete curvas e 

eles deram-lhe o nome de Rua das Sete Curvas. 
De qualquer maneira, enquanto percorríamos 

a Rua Principal, vimos que estava apinhada de 
elfos. Ali havia lojas de tamancos, lojas de túnicas 
e lojas de cintos. Na Rua Principal também havia 
uma coisa chamada Escola de Artes do Trenó. 
Ali existia todo o tipo de trenós, embora nenhum 
me parecesse tão impressionante como aquele em 
que andara durante a minha viagem a caminho 
da Elfolândia — o trenó que o Pai Natal tinha 
estacionado no Campo das Renas. 

O Pai Natal acenou a um elfo alto (bem, isto 
de acordo com o padrão dos elfos) e magro que 
estava a polir um pequeno trenó branco. O trenó 
brilhava e era bastante bonito.

— Olá, Kip! Esse é o novo trenó de que já 
ouvi falar tanto?
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O elfo sorriu. Era um sorriso pequeno. O tipo 
de sorriso que até se sentia surpreendido ao che-
gar ao rosto.

— É sim, Pai Natal. É o Nevão 360.

— É muito bonito. É puxado por uma única 
rena?

— Sim, uma rena apenas. 
E então o Pai Natal lançou-se numa conversa 

longa e muito técnica sobre os velocímetros e 
arneses, medidores de altitude e bússolas. 

Acabou a conversa com uma pergunta:
— Então, quando a escola começar, vais deixar 

as crianças andarem nele?
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O Kip pareceu ficar subitamente muito preo- 
cupado.

— Não — respondeu. — Isto não é um trenó 
para crianças. Veja só o tamanho. É um trenó para 
elfos maiores — apenas para adultos. 

Foi então que a Maria se juntou à conversa.
— Bem — disse ela, colocando um braço à 

minha volta —, este ano a escola terá uma nova 
aluna. E essa aluna é mais alta do que qualquer 
criança elfo. Na verdade, é uma criança mais alta 
do que qualquer elfo adulto. 

— Esta é a Amélia — acrescentou o Pai Natal 
ao que a Maria dissera —, e acredita em mim, ela 
tem um talento natural para andar de trenó. 

O Kip fitou-me e ficou branco como a neve. 
— Oh. Compreendo. Humm. Sim. Pois. 

Muito bem.
E não disse mais nada. Voltou a polir o trenó e 

nós continuámos a percorrer a rua. 
— Pobre Kip — disse o Pai Natal com suavi-

dade. — Ele teve uma infância terrível. 
Todos os outros elfos que encontrámos eram 

muito simpáticos e conversadores. A Mãe Sarça, 
a produtora de cintos, colocou um cinto novo 
ao Pai Natal («Oh, Pai Natal, a sua barriga cresceu! 
Vamos ter de fazer mais um furo na ponta do 
cinto.»).
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Depois fomos à loja dos doces e conhecemos 
a Bombom, a fabricante de doces, que nos dei-
xou provar algumas iguarias novas que estava a 
preparar. Provámos Caramelo Lilás de Amoras 
Silvestres e um doce de sabor forte a anis chama- 
do A Vingança do Blitzen (que recebeu o nome 
da rena favorita do Pai Natal) e, a seguir, o Acalma 
Bebés. 

— Porque é que se chama Acalma Bebés? —  
perguntei.

Ela apontou para a sua bebé — a pequena 
Suki — que tinha um rosto fofinho e orelhas 
pontiagudas, e estava alegremente sentada numa 
cadeira de baloiço, a comer um doce.

— Porque com ela resulta sempre — explicou 
a Bombom.

Mas o doce mais incrível de todos era um que 
se chamava Caramelo dos Desejos. 
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— O-oh, caramelo — disse eu, batendo pal-
mas. — Adoro caramelo. Este sabe a quê?

A Bombom olhou para mim como se eu 
tivesse dito algo muito disparatado.

— É o Caramelo dos Desejos. Sabe àquilo que 
desejares que ele saiba. 

Por isso, pus o caramelo na boca e desejei com 
muita força que ele soubesse a chocolate, e não 
é que sabia mesmo a chocolate? A seguir, dese-
jei que soubesse a tarte de maçã e o caramelo 
aqueceu na minha boca e tornou-se exatamente 
uma tarte de maçã. Depois, pensei nas casta-
nhas assadas que costumava comer em todos os 
Natais, antes de a minha mãe ficar muito pobre,  
e ali estavam elas, suaves, mornas e quebradi-
ças como uma memória dentro da minha boca.  
E este último sabor, embora fosse delicioso, tam-
bém me fez sentir triste por já não ter mãe, por 
isso engoli-o e não pedi mais nenhum. Em vez 
disso, comi uns Rebuçados de Riso, que me fa- 
ziam cócegas na língua e me faziam rir. 

A campainha da porta tiniu e entrou um par 
de elfos muito bem vestidos, ambos com túnicas 
vermelhas. Um deles tinha óculos e era careca,  
e o outro era redondo como uma bola.

— Ah, olá Pi — disse o Pai Natal para o dos 
óculos. 
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Depois virou-se para mim:
— O Pi é o teu novo professor de Matemática.
— Olá — disse o Pi, enquanto mastigava um 

pedaço de alcaçuz. — És humana. Já ouvi falar 
de matemática humana, mas acho tudo bastante 
ridículo. 

Fiquei confusa.
— Pensei que a matemática era igual em todo 

o lado.
O Pi soltou uma gargalhada.
— Pelo contrário! Muito pelo contrário!
Depois apresentaram-me ao outro elfo, que se 

chamava Colombo. 
— Eu também sou professor. De História e 

Geografia.
— A geografia dos elfos é igual à geografia dos 

humanos? — perguntou a Maria.
Mas o Pai Natal respondeu pelo Colombo.
— Não. Para começar, na geografia humana a 

Elfolândia nem sequer existe.
E com isto comemos mais alguns doces, com-

prámos outros para levar para casa e despedimo-
-nos da Bombom, do Pi e do Colombo antes de 
voltarmos à rua. Passámos então por uma banca 
de jornais que vendia o Diário da Neve.

— Ai, ai — suspirou o Pai Natal. — Não há 
fila… já ninguém quer comprar o Diário da Neve.
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Eu sabia um pouco sobre o Diário da Neve. 
Era o principal jornal dos elfos. Sempre tinha 
sido dirigido pelo Pai Vodol. O Pai Vodol era 
um elfo muito mau. Sempre odiou o Pai Natal 
e quando o Pai Natal chegou à Elfolândia, ainda 
era ele um rapazinho, o Pai Vodol prendeu-o na 
cadeia. É que, sabem, o Pai Vodol costumava ser 
o chefe do Conselho Élfico e sempre fez toda 
a gente ter medo dos desconhecidos, como os 
humanos. Mas depois, quando o Pai Natal se 
tornou o chefe, o Pai Vodol continuou à fren- 
te do Diário da Neve durante muitos anos —  
até ao Natal anterior, quando se tornou claro 
que tinha ajudado os trols a atacar a Elfolândia. 
O castigo dele não foi a prisão (os elfos já não 
vão para a cadeia), mas sim perder o jornal e 
ir viver para uma casa pequenina na rua mais 
sossegada da Elfolândia, que se chamava Rua 
Muito Sossegada. Viver na Rua Muito Sossegada 
era encarado como um castigo porque os elfos 
detestam o sossego.

O único problema com o Diário da Neve era 
que, desde que a Noosh, a antiga Correspondente 
das Renas, assumira o cargo, aconteceram duas 
coisas. A primeira era que o jornal tinha ficado 
muito melhor. A segunda era que já não se ven-
dia. Parecia que os elfos preferiam quando o Pai 

790RR_tx PT.indd   20 21/09/2018   17:37



21

Vodol inventava histórias e mentia sobre tudo e 
mais alguma coisa. 

Estou a contar-vos isto agora porque é impor-
tante para o que vai acontecer depois. Mas na- 
quela altura — ao sair da loja dos doces — tinha 
outras preocupações na minha cabeça.

— Eu nunca andei em escola nenhuma. Eles 
não me ensinaram nada lá no albergue. A única 
coisa que fazíamos era trabalhar. E, além disso,  
a escola dos elfos parece-me muito estranha. Como 
vou conseguir adaptar-me?

— Oh, mas sabes — disse o Pai Natal —, estás 
a subestimar-te. Desde o início que tens muito 
jeito para conduzir o trenó, não tens?

— Mas e se…
— Ouve — pediu o Pai Natal. — Não preci-

sas de te preocupar. Estamos na Elfolândia. Aqui 
tudo pode acontecer. É como o doce que acabaste 
de comer. Vais sentir exatamente o que desejares 
sentir.

— A vida na Elfolândia é mesmo assim tão sim- 
ples, Nicolau? — perguntou a Maria, que tratava 
o Pai Natal pelo seu nome próprio. 

— Pode ser — respondeu o Pai Natal. 
E assim foi fácil sentir-me tão otimista como 

ele, enquanto descíamos a Rua Principal. Tudo 
parecia estar cheio de felicidade e luz. 
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Nesse instante reparei que o Pai Natal e a Maria 
iam de mãos dadas e achei que parecia uma coisa 
mesmo amorosa. Talvez a mais amorosa que já 
tinha visto na vida. E estava tão feliz com aquela 
manifestação de  amor  que dei por mim a dizer 
o que estava a pensar no momento, que era:

— Vocês deviam casar-se.
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Viraram-se os dois para mim no meio daquela 
rua feliz, agitada e cheia de neve, e os seus rostos 
evidenciavam uma expressão espantada.

— Ai, desculpem — afirmei. — Não devia ter 
dito isto. 

Eles olharam um para o outro e desataram a rir 
à gargalhada.

Até que a Maria falou:
— Olha que boa ideia, Amélia!
E o Pai Natal disse:
— É a melhor ideia de todas!
E foi assim que a Maria Etelvina Inverno ficou 

noiva do Pai Natal. 
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A Mãe Natal

casamento celebrou-se no último 
dia das férias de inverno. Eu devia 
ter começado as aulas na Escola da 
Elfolândia no dia anterior. Era bom 
ter o casamento a ocupar-me a ca-

beça, porque assim não me sentia nervosa com o 
início das aulas. 

A maior parte dos habitantes da Elfolândia 
foi aos Paços da Elfolândia. Até vieram alguns 
duendes das Colinas Arborizadas. A Duende da 
Verdade apareceu com o Duende da Mentira. 
O Duende da Mentira disse que gostava muito 
das minhas orelhas, o que era um pouco preo-
cupante. As renas do Pai Natal também estavam 
todas lá. Ele tinha feito o Blitzen prometer que 
não ia fazer nenhum servicinho no chão durante a 
missa e ele cumpriu o prometido. Também estava 
presente um elfognomo. Já tinha ouvido falar em 
duendes e elfos, mesmo quando ainda vivia 
em Londres, mas nunca ouvira falar de elfo-
gnomos. Segundo parecia, não havia lá muitos e 
só se encontravam a leste da Elfolândia. Eles não 
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tinham nomes e nunca eram só masculinos ou fe- 
mininos. Eram apenas elfognomos, umas cria- 
turas engraçadas que vinham em diferentes cores.  
Este era de um tom amarelo brilhante, era bai-
xinho e gorducho, e estava sempre a cantarolar e 
a sorrir. O Capitão Fuligem também foi ao casa-
mento e entreteve-se a mastigar as migalhas de 
bolo que caíam para o chão. 

Ah, e também houve um tremor de terra.  
Ou algo muito parecido. Depois veio a revelar-se 
que afinal era só um trol que vinha do Vale dos 
Trols para assistir ao casamento. Era uma rapa-
riga trol, mas era tão grande que nem sequer 
cabia nos Paços e teve de ficar sentada na rua, 
na neve, a espreitar pela janela. Era a Urgula,  
a Líder Suprema dos Trols, que era ainda maior do 
que os trols (menores e maiores) que comandava. 
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Não consegui ver o corpo dela inteiro, mas vi a  
sua cabeça, com o cabelo tão selvagem como 
uma árvore soprada pelo vento. 

A certa altura, o Pai Natal abriu a janela para 
falar com ela.

— Olá, Urgula, que maravilha ver-te aqui. 
A Urgula sorriu e mostrou os seus três dentes, 

cada um deles do tamanho de uma porta podre.
— Venho, em nome de todos os trols, desejar  

a ti e ao teu amor as maiores felicidades.
— Isso é muito bondoso da vossa parte — 

agradeceu a Maria, de pé ao lado do Pai Natal.
As Rainhas do Trenó cantaram uma canção 

que tinham composto especialmente para a oca-
sião chamada «Para Mim Estás Linda, Meu Amor 
(Apesar de Seres Humana)».

O Pai Topo, o melhor amigo do Pai Natal, con- 
duziu a cerimónia. Apercebi-me rapidamente que  
os casamentos na Elfolândia eram um bocadinho 
diferentes dos casamentos dos humanos.

— Olhem para os olhos um do outro — pediu 
o Pai Topo —, e tentem não desatar a rir.

Ambos conseguiram fazer isto bastante bem, 
até o Pai Topo começar a contar umas piadas 
mesmo muito secas. 

— Qual é o melhor presente de Natal?
— Não sei — respondeu a Maria.
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— É um tambor rasgado! Já não dá para ba- 
ter… Perceberam?

— Percebi — declarou o Pai Natal. — Fui eu 
quem te contou essa piada!

Mas o Pai Topo tinha mais. 
— Quem é que diz «oh, oh, oh»? És tu, mas a 

andar para trás… perceberam? Porque normal-
mente dizes «ho, ho, ho!» Então, porque é que o 
esqueleto não pôde ir à guerra? Porque o com-
bate era corpo a corpo! Ele não tinha corpo!  
Qual é o rei favorito das crianças? O bolo-rei!… —  
E as piadas terríveis continuaram durante algum 
tempo. Até que o Pai Natal e a Maria acabaram 
por desatar a rir — não porque as piadas fossem 
engraçadas, mas porque eram mesmo muito más. 
E foi exatamente nesse momento — no instante 
em que estavam a rir os dois dos mesmos dispa-
rates — que o Pai Topo anunciou: 

— Declaro-vos CASADOS!
Porque é assim que as pessoas se casam na 

Elfolândia, a rir juntas a meio da cerimónia de 
casamento. 

A Maria tornou-se automaticamente na Mãe 
Natal, porque o Pai Natal era o Líder do Conselho 
Élfico. E, assim, a Maria passou a ser também 
um membro do Conselho Élfico. Era por este 
motivo que algumas pessoas se chamavam Pai 

790RR_tx PT.indd   27 21/09/2018   17:37



28

Qualquer Coisa ou Mãe Qualquer Coisa, por-
que eram membros do Conselho Élfico, o que  
significava que estavam autorizados a participar 
em reuniões e podiam também ajudar a tomar 
decisões sobre assuntos relacionados não só com 
a Elfolândia, mas também com a vida dos elfos.  

Teoricamente, qualquer pessoa podia fazer 
parte do Conselho. O que se passava era que 
muitos dos elfos não queriam, porque as reu-
niões eram famosas por serem aborrecidas e eles 
ficavam cheios de alergias na pele. E eram aler-
gias que davam muita comichão. 

Depois da parte falada do casamento, seguiu-
-se a parte da comida (e havia muita comida),  
a música e ainda mais danças dos elfos. 

Já mais para o fim da festa, um elfo de ar rezin-
gão com uma barba preta apareceu por entre a 
multidão, a franzir o olho para o Pai Natal e para  
a Maria — ou Mãe Natal — e para quem esti- 
vesse com um ar feliz. Que era absolutamente toda 
a gente que estava na festa, menos a Duende da 
Verdade, que parecia querer que o Pai Natal ficasse 
sozinho (sei disto porque a ouvi dizer «Quem me 
dera que o Pai Natal ficasse sozinho...»), por isso  
o dia foi um bocadinho difícil para ela. 

— Estás a divertir-te? — perguntei inocente-
mente à Duende da Verdade.
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— Estou a ter o pior dia da minha vida — 
respondeu-me ela, antes de encher a boca com 
bolo de noiva. 

O elfo com ar rezingão era o Pai Vodol. Quando 
no fim da festa o Pai Natal levantou o seu copo 
para fazer um brinde, vi o Pai Vodol a olhar 
intensamente para o copo de sumo de amoras 
silvestres do Pai Natal. 

— Queridos elfos, duendes, humanos, renas, 
trols — oh, e tu elfognomo — muito obrigado 
por terem vindo. Hoje foi um dia muito especial 
para mim. Parece que tive um milhão de dias de 
Natal todos de uma vez só. Porque casei com 
a pessoa mais bondosa, meiga e engraçada que  
já conheci — estou a falar de ti, Mãe Natal — 
e estou rodeado por todos vós. Também gostava  
de falar de outra pessoa que está aqui presente. —  
Foi neste momento que apontou para mim.  
— Aquela pessoa que está ali. A Amélia Wishart. 
A rapariga que salvou o Natal. Ela ensinou-me 
muitas coisas. A mais importante de todas foi o 
poder da esperança. Como sabem, a esperança 
é uma espécie de magia. E agora a minha espe-
rança e fé é que a Elfolândia continue a dar-lhe 
as boas-vindas — a ela e à minha querida Maria 
— como fizeram todos vós. Como eu, elas tam-
bém podem parecer um bocadinho diferentes, 

790RR_tx PT.indd   29 21/09/2018   17:37



30

790RR_tx PT.indd   30 21/09/2018   17:37



31

790RR_tx PT.indd   31 21/09/2018   17:37



32

mas prometo-vos que elas vão acrescentar muitas 
coisas boas à vida que temos na Elfolândia. 

— Muito bem — disse a Noosh, que agora 
estava junto ao seu tetra-tetra-tetra-tetra-tetra-
-tetravô, o Pai Topo, e com o filho, o Pequeno 
Min, ao colo. 

— Exatamente — concordou o Pai Topo.  
— A Elfolândia é mais divertida se acolher todos 
de braços abertos. Uma cidade cheia só de elfos 
é tão aborrecida como um sapatinho cheio de 
presentes iguais. 

— Bem, eu estou muito feliz por estar aqui — 
disse a Maria. — E sei que a Amélia também está. 
Não estás, Amélia?

Toda a sala se virou para olhar para mim. 
— Oh, sim — respondi. — Estou muito feliz. 

É certamente melhor do que estar no albergue, 
isso posso assegurar-vos.

Os elfos sorriram para mim, mas havia uma 
expressão de confusão nos seus rostos, ou talvez 
fosse diversão, não sei. Acho que era porque eu 
era diferente. Até era diferente da Maria e do Pai 
Natal. Não havia magia e drimwick dentro de mim. 
Era um tipo de magia élfica, a mesma que tinha 
sido usada para salvar o Pai Natal quando ele era 
pequeno e que, por sua vez, ele usara para sal- 
var também a vida da Maria no último Natal. 
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