


Para o Lucas, a Pearl e a Andrea. 
Os seres humanos mais mágicos que conheço.
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A rapariga que salvou o Natal

abes como funciona a magia?
O tipo de magia que faz as renas 

voarem no céu? Que ajuda o Pai Natal 
dar a volta ao mundo numa única 
noite? Que consegue fazer parar o 
tempo e tornar os sonhos realidade?

Com esperança.
É assim que ela funciona.
Sem esperança, não haveria magia.
Não é o Pai Natal, o Blitzen ou uma das outras 

renas a realizar magia na véspera de Natal.
É cada criança que quer e deseja que ela aconte- 

ça. Se ninguém desejasse que a magia acontecesse, 
não haveria magia. E, como sabemos que o Pai 
Natal vem todos os anos, agora sabemos que a ma- 
gia — ou uma espécie de magia — é real.

Mas nem sempre foi assim. Houve uma época 
sem árvores de Natal, sem manhãs passadas em 
excitação a desembrulhar presentes. Era um tem- 
po infelicíssimo, em que muito poucas crianças 
humanas tinham uma razão para acreditar sequer 
em magia.
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Por isso, na primeira noite em que decidiu dar 
às crianças humanas uma razão para se alegrarem 
e acreditarem em magia, o Pai Natal teve muito 
que fazer.

Os brinquedos estavam no saco, as renas e o tre- 
nó estavam prontos, mas, à medida que se afastava  
dos céus da Elfolândia, ele sabia que não havia ma- 
gia suficiente no ar. Viajou pelas auroras boreais, 
mas estas mal brilhavam. E a razão que explicava 
que os níveis de magia estivessem tão baixos era 
a ausência de esperança. Afinal, como é que uma 
criança pode esperar magia se nunca a viu?

Assim, aquela primeira visita do Pai Natal quase 
não aconteceu. E, se aconteceu, foi graças a uma 
criança humana. Uma rapariga, habitante de 
Londres, que acreditava plenamente em magia. 
Que, diariamente, esperava por um milagre com 
todas as suas forças. Ela foi a primeira criança a 
acreditar no Pai Natal. E foi ela quem o ajudou 
quando a rena dele começou a enfrentar dificul- 
dades, pois a quantidade de esperança que ela pro- 
duziu, enquanto estava deitada na cama naquela 
véspera de Natal, deu mais luz ao céu. Deu ao 
Pai Natal um propósito. Uma direção. E ele foi 
seguindo um fiozinho de luz até chegar a casa 
daquela rapariga, no número 99 de Haberdashery 
Road, em Londres.
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E quando isso aconteceu, quando ele deixou 
um saco cheio de brinquedos ao pé da cama cheia 
de percevejos da rapariga, a esperança cresceu.  
A magia regressara ao mundo e espalhou-se pelos 
sonhos de todas as crianças. Mas o Pai Natal não 
se iludia. Sem aquela criança, a rapariga de 8 anos 
chamada Amélia Wishart, que tinha tanta espe-
rança de que existisse magia, o Natal nunca teria 
nascido. Sim, foram precisos elfos, renas, uma ofi-
cina e tudo o mais, mas foi a Amélia quem o 
salvou.

Foi ela a primeira criança.
A rapariga que salvou o Natal.
E o Pai Natal nunca o esqueceria…
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Um ano mais tarde…
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O tremor de terra

Pai Natal dobrou a carta da Amélia 
e guardou-a no bolso.

Atravessou o Campo das Renas, 
todo coberto de neve, bem como 
o lago gelado, enquanto observava 

o sossego da Elfolândia. O edifício 
de madeira dos Paços. A loja de tamancos, o Banco 
do Chocolate e o café Azevias na Rua Principal, 
que ainda levariam uma hora a abrir. A Escola 
de Artes do Trenó e a Faculdade de Produção 
Avançada de Brinquedos. O grande (segundo 
padrões élficos) edifício dos escritórios do Diário 
da Neve, na Rua Vodol. A sua estrutura de biscoi- 
to de gengibre reforçado, que refletia um brilho 
alaranjado naquela manhã luminosa.

Então, enquanto caminhava pela neve, virando 
para oeste na direção da Oficina de Brinquedos, 
e das Colinas Arborizadas mais além onde viviam 
os duendes, ele viu aproximar-se um elfo de 
túnica e tamancos castanhos. O elfo usava óculos 
e era um pouco pitosga, pelo que não viu o Pai 
Natal.
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— Viva, Humdrum! — cumprimentou o Pai 
Natal.

O elfo deu um salto de susto.
— Oh, vi-viva, Pai Natal. Desculpa. Não te 

tinha visto. Acabo de sair do turno da noite.
O Humdrum era um dos elfos mais trabalha-

dores da Oficina de Brinquedos. Era um peque-
nino elfo nervoso e estranho, mas o Pai Natal 
gostava dele. Como Vice-Chefe-Adjunto de Pro- 
dução de Brinquedos Que Giram ou Saltam, era 
um ocupadíssimo membro da oficina, e nunca se 
queixava por trabalhar durante a noite.

— Está tudo a correr bem na oficina? — per-
guntou o Pai Natal.

— Ah, sim. Todos os brinquedos que giram 
estão a girar e todos os brinquedos que saltam 
estão a saltar. Houve um probleminha com algu-
mas das bolas de ténis, mas já tratámos disso. Agora 
saltam mais do que nunca. As crianças humanas 
vão adorá-las.

— Muito bem — disse o Pai Natal. — Bom, 
vai para casa dormir um pouco. E entrega à 
Noosh e ao Pequeno Min os meus votos de um 
Natal feliz.

— Assim farei, Pai Natal. Vão ficar muito satis-
feitos. Sobretudo o Min. O brinquedo prefe- 
rido dele neste momento é um quebra-cabeças  
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com a tua imagem. O Jiggle, o criador de quebra-
-cabeças, fê-lo especialmente para o meu filho.

O Pai Natal corou.
— Ho, ho… Feliz Natal, Humdrum!
— Feliz Natal, Pai Natal!
E, quando se despediram, ambos sentiram algo. 

Uma leve oscilação nas pernas, como se o chão 
estivesse a tremer ligeiramente. O Humdrum 
pensou que aquilo se devia a sentir-se cansado.  
O Pai Natal pensou que aquilo se devia a sentir-
-se tão entusiasmado com o grande dia e a grande 
noite que tinha pela frente. Por isso, nenhum dos 
dois disse nada.
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A Oficina de Brinquedos

Oficina de Brinquedos era o maior edi- 
fício da Elfolândia, ainda maior do que 
os Paços e os escritórios do Diário da 

Neve. Tinha uma torre imensa e uma 
sala principal, todas cobertas de neve.

O Pai Natal entrou e viu que os pre- 
parativos estavam a avançar a todo o gás.

Deu com elfos felizes que, a rir-se e a cantar, 
faziam os testes finais aos brinquedos: tiravam as 
cabeças dos bonecos; testavam piões; andavam em 
cavalinhos de pau; liam livros rapidamente; des-
cascavam castanhas; abraçavam peluches amoro-
sos; faziam saltar bolas… A música que se ouvia 
era da banda preferida da Elfolândia, as Rainhas 
do Trenó, que cantavam uma das suas canções 
mais apreciadas, «Já É Quase Natal (A Excitação 
É Tanta Que me Descuidei e Molhei a Túnica)».

O Pai Natal pousou o saco no chão, à entrada.
— Bom dia, Pai Natal — gritou, com um 

sorriso animado, uma elfa chamada Covinhas. 
O nome da Covinhas era fácil de lembrar por-
que ela ficava com covinhas no rosto sempre que 
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sorria, o que acontecia constantemente. Estava 
sentada junto à Bella, a escritora de piadas, que 
trabalhava na última piada do ano e se ria sozinha 
enquanto comia uma filhós.

A Covinhas ofereceu ao Pai Natal uma pastilha 
de menta e, quando ele abriu a tampa do reci- 
piente das pastilhas, uma cobra de brincar saltou 
do interior.

— Aaaaah! — assustou-se o Pai Natal.
A Covinhas começou a rir-se histericamente, 

rebolando pelo chão.
— Ho, ho, ho — disse então o Pai Natal, 

esforçando-se por ser sincero. — Quantas temos?
— Setenta e oito mil, seiscentas e trinta e sete.
— Muito bem.
Então as Rainhas do Trenó viram-no do outro 

lado da sala e instantaneamente passaram a cantar  
«O Herói de Fato Vermelho», que era uma home- 
nagem ao Pai Natal. Não era a melhor canção das  
Rainhas do Trenó, mas todos os elfos começaram 
a cantar.

Há um homem todo de vermelho vestido,
Com presentes para qualquer miúdo adormecido.
Um homem alto de fartas barbas brancas,
Cujas orelhas redondas são bastante estranhas.
Ele mostrou aos elfos uma forma fundamental
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De dar à vida a alegria do dia de Natal.
Viaja pelo mundo com as suas renas alpinas,
Para dar presentes a todos os meninos e meninas.
Enquanto realiza os seus inúmeros sonhos e desejos,
Gostaríamos de deixar um pequeno conselho:
Agradecer, no meio de todos os festejos,
AO NOSSO HERÓI DO FATO VERMELHO!

Perante os aplausos dos elfos, o Pai Natal sentiu- 
-se um pouco envergonhado e não sabia o que  
fazer, pelo que se pôs a olhar por uma janela. 
Viu alguém a correr lá fora pela neve, em direção 
à oficina. Mais ninguém tinha reparado, já que 
mais ninguém tinha altura suficiente para conse-
guir olhar pela janela.

O Pai Natal sabia que não se tratava de um elfo. 
Era ainda menor. Mais magro. Demasiado gra-
cioso. Demasiado estiloso. Demasiado amarelo. 
Demasiado rápido.

Então, ao perceber exatamente quem era, 
apressou-se a sair da oficina.

— Já volto, meus queridos amigos — disse  
    ele aos elfos, ao mesmo tempo que a  

  canção chegava ao fim. — O saco 
sem fundo está ali, para que 
possam começar a guardar 

brinquedos…
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Quando o Pai Natal abriu a porta, ali estava 
ela, com as mãos nas minúsculas ancas, dobrada 
para a frente, sem fôlego.

— Duende da Verdade! — disse ele, feliz por 
vê-la. Afinal, era raro que um duende entrasse na 
Elfolândia. — Feliz Natal!

Os olhos da Duende da Verdade, que sempre 
tinham sido enormes, estavam ainda maiores do 
que o habitual.

— Não — retorquiu ela, a fitar o Pai Natal à 
altura dos joelhos dele.

— O quê?
— Não. Este não é um Natal feliz.
A Duende da Verdade observou o interior da 

Oficina de Brinquedos. Viu todos os elfos e sen-
tiu alguma comichão, porque não gostava muito 
de elfos e eles provocavam-lhe uma espécie de 
alergia.

— Tenho um fato novo — disse o Pai Natal. 
— É ainda mais vermelho do que antes. E olha 
só para estes enfeites de pelo branco. Gostas?

A Duende da Verdade abanou a cabeça negati-
vamente. Não queria ser mal-educada, mas tinha 
de dizer a verdade.

— Não. Não gosto minimamente. Pareces um 
morango gigante cheio de bolor. Mas não é isso 
que me traz aqui.
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— Então, o que é?
— Isso é porque este sítio está cheio de elfos.
Por esta altura, alguns dos elfos já tinham visto 

a Duende da Verdade.
— Feliz Natal, Duende da Verdade! — disse-

ram eles, a rir-se.
— Parvos — resmungou ela.
O Pai Natal suspirou. Saiu para a neve e fechou 

a porta atrás de si.
— Ouve, Duende da Verdade: adoraria ficar a 

conversar contigo, mas é véspera de Natal. Tenho 
de ir ajudar a preparar tudo…

A Duende da Verdade pôs-se a abanar a cabeça.
— Tens de esquecer a Oficina de Brinquedos. 

Tens de esquecer o Natal. Tens de abandonar a 
Elfolândia. Tens de fugir para as colinas.

— Que estás para aí a dizer?
Foi então que ele ouviu uma espécie de ronco.
A Duende da Verdade engoliu em seco.
— Eu sabia que devia ter comido mais ao 

pequeno-almoço — disse o Pai Natal, dando 
palmadinhas na barriga.

— O barulho não veio da tua barriga — disse 
ela. — Veio de lá de baixo. — E apontou para o 
chão.

O Pai Natal olhou para a neve fresca, tão branca 
como uma página sem nada escrito.
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— Está a acontecer antes do que eu pensava  
— guinchou ela antes de desatar a correr. Olhou 
para trás, por cima do ombro, e lançou: — Encon- 
tra um lugar seguro! E esconde-te! Talvez tam-
bém devas dizer aos elfos para se esconderem… 
E é melhor cancelares o Natal antes que eles o 
façam…

— «Eles»? Quem são «eles»?
Mas ela já tinha desaparecido. O Pai Natal riu- 

-se entredentes quando se pôs a olhar para as mi- 
núsculas pegadas que ela deixara na neve, em 
direção às Colinas Arborizadas. Era Natal. Era  
evidente que a Duende da Verdade estivera toda  
a noite a beber xarope de canela e estava agora 
um bocadinho confusa.

Mesmo assim, ele tornou a ouvir aquela espé-
cie de ronco.

— Ó barriguinha, tem lá calma…
Mas aquele barulho foi muito maior e grave. 

De súbito, não parecia vir de um estômago. Era 
um som estranhíssimo. O Pai Natal, no entanto, 
estava certo de que não havia motivos para preo-
cupação. Apesar disso, voltou a entrar e rapida-
mente fechou a porta, de modo a só ouvir os 
sons da Oficina de Brinquedos.
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O Sr. Hórrido

ezassete dias depois de ter enviado a 
carta ao Pai Natal, a Amélia Wishart 
estava onde frequentemente costu- 
mava estar — dentro de uma cha- 
miné.
São sítios muito escuros. Essa foi a 

primeira coisa a que ela tivera de se habituar.  
A escuridão. Outra coisa foi o espaço. As cha-
minés eram sempre um bocadinho minúsculas,  
mesmo para uma criança. Mas o pior de se ser  
limpa-chaminés era a fuligem. O pó negro enfiava- 
-se em todo o lado quando se começava a lim-
par. No cabelo, na roupa, na pele, nos olhos e 
na boca. Provocava uma horrível tosse imparável 
e fazia os olhos lacrimejarem. Era um trabalho 
muito mau, mas a Amélia precisava dele. Para 
ajuntar dinheiro suficiente para comprar comida 
e medicamentos para a mãe.

De qualquer forma, o mais curioso é que lim-
par chaminés fazia as pessoas apreciaram me- 
lhor a luz do dia. Na verdade, fazia as pessoas 
apreciarem estar em qualquer sítio que não fosse  
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o interior de uma chaminé. Fazia as pessoas te- 
rem esperança. Estar numa escuridão de fuligem 
fazia-as sonhar com todos os sítios exóticos e 
luminosos do mundo.

Certamente, não era o sítio adequado para se 
estar na manhã da véspera de Natal. Ali, presa, 
com os joelhos e os cotovelos presos contra as 
paredes da chaminé, a sufocar com as nuvens de 
fuligem à medida que varria.

Foi então que ela ouviu algo.
Um levíssimo gemido.
Não era um som humano. Era outra coisa.
Um miado.
— Oh, não — disse ela, sabendo exatamente 

o que era.
Comprimiu os calcanhares contra a parede da  

chaminé e foi apalpando com a mão livre no es- 
curo, até encontrar algo macio, quente e felpudo, 
deitado numa saliência inclinada da chaminé torta.

— Capitão Fuligem! O que foi que eu te disse? 
Nunca te metas em chaminés! Não são sítios 
para gatos!

O gato começou a ronronar 
quando a Amélia pegou nele 
e o levou para baixo, na dire-
ção da luz da sala. O Capitão 
Fuligem era completamente 
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preto, exceto na pontinha da cauda. Mas, naquele 
dia, até ela estava preta, por causa da fuligem.

O gato libertou-se dos braços da Amélia, 
deu um salto torcido pelo ar e começou a  
atravessar a sala. Pelo tapete bege. O carís- 
simo tapete bege. A Amélia olhou para as 
pegadas de fuligem, horrorizada.

— Oh, não! Capitão Fuligem! Volta 
para aqui! Que estás a fazer?!

A Amélia foi atrás do gato, mas claro 
que também ela começou a sujar o tapete.

— Oh, não — lamentou-se ela. — Oh, não. 
Oh, não…

Rapidamente, foi buscar um pano húmido à 
cozinha, onde uma criada com mãos nodosas 
descascava cenouras.

— Peço desculpa — disse a Amélia. — Sujei 
um bocadinho a sala…

A criada sibilou e fez cara feia, como se ela 
própria fosse um gato.

— O Sr. Hórrido não vai gostar nada quando 
voltar do albergue.

A Amélia regressou à sala e tentou limpar a 
fuligem, mas só conseguiu que as manchas pretas 
se tornassem ainda maiores.

— Temos de limpar isto tudo antes de o  
Sr. Hórrido chegar — disse a Amélia ao gato. 
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— De todas as casas para fazer isto, escolheste 
logo esta, Capitão!

O gato pediu desculpas com o olhar.
— Não faz mal, não tinhas como saber, mas 

aposto que o Sr. Hórrido é uma pessoa difícil.
À medida que continuava a esfregar, ela perce-

beu que aquela sala tinha algo estranho. Era vés-
pera de Natal, mas não havia um único enfeite 
natalício. Nenhum postal. Nenhum azevinho. 
Também não cheirava a doces. Numa casa rica 
como aquela, era muito pouco habitual.

Então a Amélia ouviu passos fortes no átrio. 
Quando a porta da sala se abriu, ela virou-se e 
viu o Sr. Hórrido.

A Amélia fitou o homem. Era muito alto. Tinha  
um corpo compridíssimo. E um rosto longo e es- 
treito. E um nariz longo e arqueado. E uma bengala  
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longa e preta que, junto com o casaco e a cartola  
escuros, o faziam lembrar um corvo que tivesse 
decidido — numa aborrecida terça-feira, enquan- 
to comia uma minhoca — tornar-se humano.

O Sr. Hórrido observava a Amélia, o gato e as 
pegadas de fuligem espalhadas pelo chão.

— Desculpe — disse a Amélia. — É que o 
meu gato seguiu-me pela chaminé acima…

— Sabes quanto custa esse tapete?
— Não, Sr. Hórrido. Mas estou a limpá-lo. Veja, 

está a sair.
O Capitão Fuligem arqueou o dorso, pronto a 

atacar, e bufou ao Sr. Hórrido. O gato gostava 
da maioria das pessoas, mas não gostava mesmo 
nada daquele homem comprido.

— Criatura vil.
— Ele só está a tentar desejar-lhe um feliz Natal 

— disse a Amélia, tentando sorrir.
— Natal — repetiu o Sr. Hórrido, e a boca 

dele retorceu-se como se a palavra tivesse um 
gosto terrível. — O Natal só é feliz para os tolos. 
Ou para as crianças. E tu és obviamente ambos.

A Amélia sabia quem era o Sr. Hórrido. Era o 
dono do Albergue Hórrido, um dos maiores de 
Londres. Ela também sabia o que era um alber-
gue. Era um lugar horroroso. Um sítio onde nin-
guém queria estar, mas aonde por vezes as pessoas 
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iam parar se se tornassem demasiado pobres, de- 
masiado doentes ou se perdessem o teto ou os  
pais. Era um lugar onde se tinha de trabalhar o 
dia inteiro, onde se comia comida repugnante,  
onde mal se dormia e onde se era punido constan- 
temente.

— Mas que belo par de animaizinhos sujos vocês 
são! — lançou o Sr. Hórrido.

O Capitão Fuligem eriçou o pelo, parecendo 
uma bola felpuda de raiva.

— Ele não gosta de ser ofendido, Sr. Hórrido.
Claramente, o homem não gostava que uma 

criança se dirigisse a ele daquela forma. Sobre- 
tudo uma criança pobre, vestida com farrapos 
cheios de fuligem, cujo gato lhe sujara o chão.

— Levanta-te, miúda.
A Amélia obedeceu.
— Quantos anos tens?
— Tenho 10 anos, Sr. Hórrido.
O homem agarrou a Amélia pela orelha.
— És uma mentirosa.
Ele inclinou-se e analisou-a como se esti-

vesse a inspecionar uma sujidade que tivesse no 
sapato. A Amélia viu bem de perto o seu nariz 
torto e perguntou-se como ele o teria partido. 
Interiormente, desejou ter estado presente para 
assistir à cena.
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— Falei com a tua mãe. Tens 9 anos. És uma 
mentirosa e uma ladra.

Parecia-lhe que ia ficar sem a orelha.
— Por favor, pare, está a magoar-me.
— Eu poderia ter escolhido outra limpa- 

-chaminés quando a tua mãe adoeceu — disse 
o Sr. Hórrido, largando a Amélia e esfregando as 
mãos para as limpar. — Mas não, disse que ia dar 
uma oportunidade à miúda. Que erro colossal. 
Tu devias estar no meu albergue. Agora, quanto 
ao dinheiro…

— São três libras, Sr. Hórrido. Mas, como dei-
xei isto um bocadinho sujo, fica por metade do 
preço.

— Não.
— Não o quê?
— Percebeste tudo mal. És tu quem tem de 

me pagar.
— Porquê, Sr. Hórrido?
— Porque deste cabo do meu tapete.
A Amélia fitou o tapete. Provavelmente cus-

tava mais do que um limpa-chaminés ganharia 
em dez anos de trabalho. Ficou triste e zanga- 
da. Aquelas três libras eram para comprar um 
doce de Natal para ela e para a mãe. Não tinham 
como comprar um bacalhau ou um peru, mas 
não haveriam de passar sem um doce natalício. 
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Bem, pelo menos era o que ela pensava até àquele 
momento.

— Quanto dinheiro trazes nos bolsos?
— Nenhum, Sr. Hórrido.
— Mentirosa. Consigo ver a forma de uma 

moeda. Dá-ma cá.
A Amélia levou a mão ao bolso para tirar a única 

moeda que tinha. Observou a imagem da rainha 
Vitória na moeda castanha de meio-dinheiro.

O Sr. Hórrido abanou a cabeça. E olhou para 
a Amélia como se ele fosse um corvo e ela uma 
minhoca. Tornou a apertar-lhe a orelha.

— A tua mãe tem sido mesmo mole con-
tigo, não é verdade? Sempre pensei que ela era 
uma mulher fraca. Quer dizer, o teu pai, obvia-
mente, pensava o mesmo. Não foi à toa que vos 
abandonou.
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A Amélia ficou vermelha. Nunca conhecera 
o pai. Só vira um retrato que a mãe dela fizera 
a carvão. O pai estava vestido com um uni-
forme de soldado e sorria. O William Wishart 
parecia um herói e isso bastava para a Amélia. 
Ele fora soldado no Exército Britânico e partira 
para a guerra, num país muito quente chamado 
Birmânia. Ali morrera no ano em que a Amélia 
nasceu. A menina imaginara-o forte, nobre e he- 
roico, o extremo oposto do Sr. Hórrido.

— Não tens tido uma mãe muito boa — pros- 
seguiu o Sr. Hórrido. — Olha só para ti. As tuas 
calças esfarrapadas. Ninguém diria que não és um 
rapaz. A tua mãe não te ensinou a ser rapariga, 
pois não? Pelo menos não há de estar viva por 
muito mais tempo…

Até o Capitão Fuligem pareceu furioso. O gato  
deu um grande salto e golpeou o Sr. Hórrido, 
enterrando-lhe as garras nas calças pretas. O ho- 
mem afastou o gato com a bengala e a Amélia 
sentiu uma vaga de raiva apoderar-se de si. Mer- 
gulhou as cerdas cheias de fuligem da sua escova 
na cara hedionda do Sr. Hórrido e deu-lhe um 
pontapé nas canelas. Então tornou a pontapeá-lo.  
E mais uma vez.

O Sr. Hórrido desatou a tossir por causa da 
fuligem.
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— MALDITA!
A Amélia já não tinha medo. Só pensava na 

mãe doente, acamada.
— Não. Fale. Da. Minha. Mãe!
Ela atirou a moeda para o chão e saiu subita-

mente da sala.
— Ainda nos vamos reencontrar.
Não vamos, não, pensou a Amélia, e desejou 

que isso fosse mesmo verdade. Enquanto isso, o  
Capitão Fuligem trotava ao seu lado, deixando 
pegadas de fuligem por todo o caminho.

Já na rua, a Amélia caminhou para leste, pelas 
ruas escuras e sujas, na direção da sua casa, em 
Haberdashery Road. As casas iam-se tornando 
menores, mais pobres e mais próximas umas das 
outras. Uma igreja vibrava ao som de um hino 
natalício. À medida que avançava, ia-se cruzando 
com pessoas que montavam barracas para o mer-
cado de Natal, raparigas a brincar ao jogo da 
macaca, criadas a sair dos talhos com perus, uma 
mulher a transportar um doce natalício e um ho- 
mem a acordar num banco público.

Uma vendedora de castanhas lançou:
— Feliz Natal, menina!
A Amélia sorriu e tentou sentir a alegria do 

Natal, mas era difícil. Muito mais difícil do que 
fora no ano anterior.
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— É véspera de Natal, querida — disse a ven-
dedora de castanhas. — O Pai Natal vai aparecer 
esta noite.

A Amélia sorriu ao lembrar-se do Pai Natal. 
Ergueu a sua escova de limpa-chaminés e lançou 
de volta:

— Feliz Natal!
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