


Este livro é dedicado  

a SusaN VaN Metre,  

que acreditou No Yoda de Origami 

desde o iNício.





A Escola Preparatória McQuarrie vive um pe-

ríodo sombrio…

Quando começou? Posso dizer-vos exatamente 

quando foi.

No primeiro dia de aulas. O primeiro dia 

do sétimo ano. Nem sequer tivemos um dia bom. 

Tivemos, tipo, cinco minutos.

Foi mais ou menos como a cena em que o Han 

e a Leia acham que vão tomar o pequeno-almoço 

com o Lando e seguem pelo corredor a pensar 

que lhes apetecia panquecas com pedaços de 

chocolate e, quando os dois chegam à sala 

DARTH PAPEL 
CONTRA-ATACA

PELO TOMMY



de refeições, a porta abre-se… e está lá o 

Vader. (E nada de panquecas com pedaços de 

chocolate.)

Na manhã do primeiro dia do sétimo ano, 

estávamos todos na biblioteca: eu e a Sara, 

o Kellen e a Rhondella, o Lance e a Amy. Pa-

recia que estava tudo espetacular e que o ano 

inteiro seria perfeito. Cumprimentávamo-nos 

uns aos outros e o Kellen apresentava-nos um 

miúdo do sexto ano chamado Murky. Contavam-nos 

os dois uma história doida sobre o que lhes 

tinha acontecido no parque de skate durante 

o verão por causa do Yoda de Origami. 

De repente… chega o Harvey.

— Yoda de Papel Amarrotado? Desculpem, mas 

este não vai ser o ano do Yoda de Papel Amar-

rotado.

A seguir começa: «Tam tam tam tam-taram 

tam-taram.» É a música do Vader.

Levanta a mão e ali está: um Darth Vader 

de origami feito com papel preto, de olhos 

prateados brilhantes e ostentando um sabre de 

luz vermelho de papel.
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A seguir, é possível que tenham aconteci-

do muitas coisas. Estive quase a dizer «que 

espetacular», porque achava mesmo que era 

espetacular.

Mas, antes que qualquer um dos rapazes 

tivesse tempo de dizer alguma coisa, a Rhon-

della comentou: 

— Oooh, tão fofo!

E a Sara disse: 

— Sim, é mesmo fofo, Harvey.

E a Amy disse: 

— É tão pequenino!

O Harvey ficou furioso, claro. A voz dele 

soou mais alta e aguda, o que é sempre um mau 

sinal com o Harvey.

— O DARTH PAPEL NÃO É FOFO! — gritou.

— Adoro o sabre de luz pequenino! — guin-

chou a Sara.

— Fazes-me um em cor-de-rosa? — perguntou 

a Rhondella.

— DEVIA TER IMAGINADO QUE VOCÊS IAM REAGIR 

ASSIM! — berrou o Harvey. 

Tentei acalmá-lo um bocado.
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— Harvey, acalma-te. Estão a dizer que gos-

tam dele. Deixa-me dar uma vista de olhos.

Estendi a mão para o boneco, mas ele afas-

tou-o.

— Vai-te lixar, Tommy — rosnou, afastando-

-se em passo rápido.

A seguir, virou-se para nós e levantou o 

Darth Papel no ar, fazendo uma imitação per-

feita do Vader:

— Não subestimem o poder do Lado Negro!

E foi-se embora.

— Vocês são tão estranhos — disse logo a 

Rhondella.

— Que fizemos NÓS? — perguntou o Kellen. — Não  

nos culpes por…

Mas a Rhondella deixara de o ouvir porque as 

outras raparigas tinham chegado e abraçavam-se 

enquanto diziam «tive saudades tuas», «onde pas-

saste o verão?» e coisas desse género. A seguir,  

sentaram-se todas na mesma mesa e nós sentámo-

-nos noutra e a manhã perfeita acabou… E o ano  

perfeito também.
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Esqueceste-te de dizer que também fac, o uma imi-

tac,a~o perfeita da respirac,a~o do Darth Vader.

Comentário do Tommy: Bolas ! Além de o Harvey (com 
a ajuda do Vader) ter estragado tudo, conseguiu voltar 
a convencer-me a deixá-lo escrever os seus comentários 
es túpidos. Arrgh!

Comentário do Harvey

Hmmm…
  HARVEY  _|  TOMMY

 LEMBRAM-ME

        ALGUÉM…



DARTH PAPEL 
VS. YODA DE ORIGAMI

PELO TOMMY

A boa notícia é que o Dwight chegou um bocado 

mais tarde com o Yoda de Origami.

No ano passado, o Yoda de Origami fez montes  

de coisas para tornar as nossas vidas melhores.  

Por exemplo, fez com que todos deixassem de 

tratar o Quavondo por «Aspirador de Cheetos» 

e fez com que o Mike deixasse de chorar sempre 

que tem três strikes nos jogos de basebol de 

Educação Física. Além disso, houve o milagre de 

fazer com que uma Noite da Diversão da escola 

fosse mesmo divertida. O Yoda de Origami aju-

dou-me a convidar a Sara para dançar e muitos  



de nós, que nunca tinham dançado, acabámos a 

dançar uma dança maluca chamada Twist.

A má notícia é que, este ano, o Yoda terá de  

enfrentar a força destruidora do Darth Papel 

e parece não estar à altura do desafio.

Tudo correu mal desde esse primeiro dia. 

Estamos em outubro e o Darth Papel conseguiu 

destruir tudo o que o Yoda de Origami fez de 

bom no ano passado. As raparigas já não gostam 

de nós. Os professores também já não. E alguns 

de nós não gostamos agora uns dos outros.

A Sara, que eu quase achava que fosse a minha 

namorada, vai sair com o Bolinho de Batata.  

Isso mesmo! A Sara e o Bolinho de Batata!

Entretanto, a Rhondella deixou de falar ao Kel-

len. O Lance e a Amy separaram-se e o Mike voltou  

a chorar nas aulas! 

Para o Dwight, tem sido ainda pior. Foi 

suspenso da escola e a direção escolar vai 

decidir se deverá ser enviado para o CEC, o 

Centro Educativo de Correção, a escola para 

onde mandam os miúdos mesmo, mesmo maus. E  

o Dwight não é um deles. O irmão mais velho 

BATATA

VÓMITO!

BUÁ! OUTRA 
VEZ!

SARA
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da Amy disse que o miúdo mais duro da turma 

dele foi enviado para lá… e acabou espancado! 

É mais ou menos como o palácio do Jabba, mas 

sem a banda rock de extraterrestres. 

Seria a derrota total do Yoda de Origami! E nós  

achamos que a culpa é do Darth Papel. Custa-me 

acreditar que até mesmo o Darth Papel/Harvey 

consiga ser tão mau!

Com o Dwight fora da escola há quase duas 

semanas, voltámos todos a ser uns falhados. 

Porque, se o Dwight não está presente, o Yoda 

de Origami também não está, claro. É o Dwight 

que anda com ele enfiado no dedo a dar-nos 

conselhos.

No ano passado, tentámos perceber se o Yoda 

de Origami era a sério. Se usava a Força ou se 

o Dwight nos pregava alguma partida. Mas, se 

quiserem saber mais sobre esse assunto, será 

melhor lerem o primeiro dossiê/livro. Este 

dossiê que estão a ler tem outro objetivo.

O objetivo deste dossiê é tentar salvar o 

Dwight e o Yoda de Origami da direção escolar. 

ONDE  ESTÁ 
 A  MINHA 
     BANDA 
          ROCK?

PRIMEIRO
DOSSIÊ

COM

DE  HARVEYMENOS
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Como vai conseguir salvá-los? Não faço ideia. 

Mas o Yoda de Origami mandou-nos fazê-lo e 

vamos obedecer. 

Foi o último conselho que o Yoda de Origami 

conseguiu dar-nos. Desde então, estamos por 

nossa conta. Quer dizer, é pior que isso…

Em vez de termos o Dwight e o Yoda de Origami,  

temos de aturar o Harvey e o Darth Papel!

Tê m de aturar o Darth Papel? Imbecis! Se tivessem 

aceitado juntar-se a ele... poderíamos ter dominado esta 

escola inteira! Os conselhos patéticos do Yoda de Papel  

Amarrotado na~o se comparam ao poder do Lado Negro!

O meu comentário: Estão a ver?

Comentário do Harvey

NOTA:  ISTO  NÃO  É  A  BANDA  ROCK  

DE  EXTRATERRESTRES  DO  JABBA.  
É  O  CORO  DO  8.º  ANO!!!
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O Darth Papel e o Yoda de Origami não paravam 

de lutar.

A princípio, o Harvey quis um duelo a sério com  

sabres de luz de papel, mas o Dwight não quis.

— Grande por fazer a guerra ninguém será — 

disse o Dwight/Yoda de Origami.

Mas acabou por travar uma guerra mesmo 

contra a sua vontade. O Harvey não desistiu.

Ele e o Darth Papel faziam alguma coisa 

estúpida, como descobrirem que eu estava a fa-

zer um trabalho sobre o Booker T. Washington,  

COMO NOS METEMOS 
NESTE SARILHO

pelo TOMMY

SABRE  DE  LUZ  DE  PAPEL
CORTAR  TRIÂNGULO  COMPRIDO

DOBRAR  O  FUNDO
(CUIDADO

   COM  OS  CORTES

     PROVOCADOS

PELO  PAPEL)

JÁ  ESTÁ!



e irem a correr à biblioteca requisitar todos 

os livros sobre o assunto. Depois, o Yoda de 

Origami encontrava uma solução. Por exemplo, 

dizendo-me que posso descarregar a autobiografia  

do Booker T. Washington de graça da Internet.

O Yoda de Origami e o Darth Papel passaram 

todo o primeiro mês a enfrentarem-se assim.

Até que, de repente, as coisas pioraram tanto  

e tão depressa que mal conseguimos perceber 

o que se passava.

Começou quando a Jen veio à nossa mesa du-

rante o almoço para fazer uma pergunta ao Yoda  

de Origami.

A Jen é uma das pessoas que nunca falavam 

connosco antes do Yoda de Origami. E, porque 

é tão popular, achávamos que devia ser muito 

convencida. Mas, depois de a conhecermos um 

bocado melhor, não parecia assim tão má. E le-

vava o Yoda de Origami muito a sério, o que foi 

uma enorme surpresa. Parece que é uma grande  

fã da saga Star Wars.

— Precisas de ajuda do Darth Papel? — per-

guntou o Harvey.

(CUIDADO

   COM  OS  CORTES

     PROVOCADOS

PELO  PAPEL)

BOM
LIVRO
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— Hmm, não — respondeu ela. — Preciso de con-

selhos de um jedi a sério. Vou tentar entrar para 

a equipa de chefes de claque da escola secundá-

ria. Normalmente, só aceitam alunos do oitavo  

e do nono anos. É muito difícil que alguém do 

sétimo consiga. Tenho treinado muito. Achas 

que o Yoda de Origami pode dar-me um conselho 

secreto?

O Dwight olhava para a comida. Tem andado 

deprimido desde que a Caroline, uma rapariga de 

quem gostava muito, foi para uma escola priva-

da, a Academia Tippett. Depois disso, começou  

a andar sempre em baixo, mas continuava a dei-

xar que fizéssemos perguntas ao Yoda de Origami,  

o que prova que é um tipo fixe. Levantou um 

dedo e lá estava o Yoda de Origami, pronto 

para responder.

Porque a Jen disse que ia TENTAR, o Kellen 

e eu esperámos que o Yoda de Origami dissesse 

«Não tentes. Faz ou não faças. Não há tentar», 

que é uma deixa famosa do Yoda no melhor filme 

de sempre: O Império Contra-Ataca.

O  VERDADEIRO
YODA!
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Em vez disso, o Dwight ficou com uma cara 

muito estranha. Levantou-se e aproximou-se da 

Jen. Ergueu o Yoda de Origami até ficar muito 

perto da cara dela.

Isto era estranho, mesmo para o Dwight.

A seguir, tudo ficou ainda mais estranho. 

Falou com a voz do Yoda. Normalmente, faz uma 

imitação muito má, mas, daquela vez, parecia 

mesmo o Yoda do filme, quando o Luke sai da 

gruta do sonho e o Yoda fica todo assustador.

— A contagem decrescente aproxima-se do zero… —  

murmurou.

— O que… — começou a dizer a Jen.

— A contagem decrescente aproxima-se do 

zero. Prepara-te para o teu Fim!

— Não precisavas de te armar em parvo — dis-

se a Jen, indo-se embora. A cara dela fez-me 

perceber que era a última vez que perguntava 

alguma coisa ao Yoda de Origami.

— Isto foi muito maluco — disse o Harvey.

Para variar, concordei com ele. O que acon-

teceu pareceu bastante influenciado pelo Lado 

Negro da Força.

19



— Acho que é melhor pedires-lhe desculpa —  

disse eu ao Dwight. — Foi demasiado assusta-

dor. Pode pensar que a estavas a ameaçar ou 

coisa parecida.

— Pois é, Dwight. Podes meter-te em sarilhos  

por uma coisa destas — disse o Kellen.

Até ali, o Dwight não tinha dito mais nada 

e nem sequer tinha voltado a sentar-se. Assim  

que o Kellen disse a palavra «sarilhos», sen-

tou-se, guardou o Yoda de Origami no bolso e 

começou a espetar o polegar no hambúrguer uma 

e outra vez, com muita força.

— Porque dizes coisas destas, pá? — per-

guntou o Kellen.

— Não disse nada — murmurou o Dwight. — Foi 

o Yoda de Origami.

— Vou dar-lhe outra oportunidade de ouvir 

os conselhos do Darth Papel — disse o Harvey, 

indo atrás da Jen.

Achámos que a história acabaria por ali. 

Sim, o Dwight estava mais estranho do que era 

costume, mas não parecia ASSIM tão importante. 

Não achámos que fosse expulso da escola por 
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isso. Acabámos de almoçar, a campainha tocou 

e fomos para as aulas.

Não sabemos ao certo o que aconteceu a seguir  

porque ninguém quis dizer-nos nada. A dire-

tora Rabbski diz que não temos nada a ver com 

isso, mas acho que temos.

Seja como for, a Jen deve ter contado a al-

guém, talvez à diretora Rabbski, que o Dwight 

tinha dito qualquer coisa assustadora. Talvez 

tenha até referido que parecia uma ameaça.

O Kellen estava na mesma sala quando o 

Dwight foi chamado ao conselho diretivo. Como 

o Dwight foi ao conselho diretivo um zilião de  

vezes, não foi grande surpresa que o chamassem 

uma vez mais.

Mas não voltou. Ouvimos dizer que tinha 

ficado de castigo durante o dia inteiro. Na 

oitava aula do dia, a Sara disse-nos que tinha 

visto a mãe do Dwight no corredor, dirigindo-

-se para o conselho diretivo.

No fim do dia, o Kellen e eu fomos para a 

porta do conselho diretivo para tentar perce-

ber o que se passava.
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Chegámos mesmo a tempo.

Ainda conseguimos falar uns cinco segundos 

com o Dwight quando ele saiu do gabinete. A mãe  

continuava lá dentro, a falar com a diretora 

Rabbski.

O Dwight parecia um morto-vivo. Estava de-

masiado espantado para conseguir dizer alguma 

coisa.

Mas ergueu o Yoda e este disse:

— Da escola expulsos fomos. 

— Expulso? Porquê? Por andares com o Yoda? 

Não pode ser! — disse o Kellen.

— Ser pode — disse o Yoda. — Salvar o Dwight 

deverão.

— Como?

— A verdade ao conselho diretivo deverão 

escrever. Outro dossiê necessário será.

Quis perguntar-lhe uma coisa útil sobre 

o dossiê (porque precisávamos de o fazer ou 

qual devia ser o tema), quando o Kellen se 

antecipou.
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— Devo voltar a ilustrá-lo? — perguntou o 

Kellen de maneira irritante.

— Acho que mal não fará — respondeu o Yoda.

A seguir, a porta abriu-se e a mãe do Dwight 

e a diretora Rabbski saíram e não pude fazer 

a minha pergunta útil. 

A mãe do Dwight parecia muito preocupada. 

Chorava e tudo. 

— Dwight, por favor! Guarda o origami — pe-

diu. — Temos de ir.

A diretora Rabbski olhou-nos com má cara.

— Tommy e Kellen, acho que o Dwight não 

precisa que o encorajem mais.

Enquanto o Dwight e a mãe se afastavam, a 

diretora Rabbski começou a passar-nos um ser-

mão dizendo que tínhamos «contribuído» para 

os problemas do Dwight. O Kellen e eu tentá-

mos perguntar-lhe o que se passava, mas ela 

respondeu que os assuntos disciplinares eram 

privados e não os discutiria connosco.

Assim que cheguei a casa, enviei um e-mail 

ao Dwight. Aqui está a resposta dele:
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O que é o almoço amanhã? O Yoda de Origami acha que 

será entrecosto. Se for, compras-me uma dose e pedes à 

Sara que ma traga?

Não fiquei a saber nada (apesar de ele ter razão  

acerca do entrecosto)! Mas o e-mail tinha um 

anexo. Era um jpeg de uma carta digitalizada 

da diretora Rabbski!

Não conseguia acreditar. Um «historial de 

comportamento violento»? Sim, o Dwight foi 

suspenso no ano passado depois da luta com o 

Zack. Mas desde quando é que resistir a um 

rufia pode ser um «historial de comportamento 

violento»? Sempre pensei que devia ter sido o 

Zack a ser enviado para o CEC. O Dwight nunca 

magoaria ninguém. Está sempre a dizer coisas 

como «a contagem decrescente aproxima-se do 

zero». Não é uma ameaça. Ele é mesmo assim.

ENTRECOSTO
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DIREÇÃO ESCOLAR DO CONDADO DE LUCAS
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA O CEC

Escola: Preparatória McQuarrie
Diretora: L. Rabbski

Aluno: Dwight Tharp
N.º de Identificação: 69735-D-43
Ano: 7.º

Motivo: Recebi queixas de alunos preocupados com 
palavras ameaçadoras/bullying. Além da nossa política 
de tolerância zero com bullying, existem motivos 
de preocupação acrescidos devido ao historial de 
comportamento violento do Dwight, comportamento 
esse que motivou a sua suspensão no ano passado.

Além disso, o Dwight demonstrou um padrão de 
desrespeito pela autoridade e perturba continuamente 
o ambiente escolar. Aplicámos todas as medidas 
disciplinares disponíveis para pôr fim aos seus muitos 
comportamentos inaceitáveis, que incluem o uso 
frequente de um fantoche de dedo, mas sem sucesso. 
Acreditamos que o Dwight beneficiaria dos cuidados 
especiais disponíveis no CEC.

Recomendação: Não me resta alternativa que não  
seja solicitar à Direção que transfira o Dwight Tharp 
para o CEC pelo menos até ao fim do semestre.

Pedido a apresentar na reunião da Direção Escolar  
de 28 de outubro.
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Foi então que percebi que o novo dossiê 

que o Yoda de Origami tinha pedido seria para 

mostrar à direção escolar nessa reunião de 28 

de outubro. Se derem ouvidos à Rabbski, vão 

pensar que o Dwight é um maluco.

Quer dizer, eu acho que ele é mesmo um maluco.  

Mas é um maluco bom. E é isso que precisamos 

de lhes dizer.

Decidi que precisamos de recolher histórias 

que mostrem que o Dwight e o Yoda de Origami 

são bons e que é bom tê-los na escola. (O Yoda  

não poderia ser mau tipo! Pensar isso é estú-

pido.) Temos de provar que o Dwight não deve 

estar com os miúdos maus.

A propósito, quando digo «temos», falo de 

mim e do Kellen (e também de outras pessoas), 

mas não falo do Harvey.

Repararam que a diretora Rabbski disse que 

recebeu queixas de «alunos»? Então não foi só a  

Jen. Foi ela e mais alguém. Não tenho provas,  

mas aposto que sei quem foi… o Harvey. É uma das  

coisas que espero perceber. É parte da «verda de»  

que o Yoda de Origami quer que encontremos. 

NADA  DE

  HARVEY!
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Na~o me culpem! Tentei muitas vezes convencer o 

Dwight a deitar fora aquele Yoda de Papel Amarrotado 

e ele na~o quis. E quem meteu o Dwight em sarilhos?  

O Yoda de Papel Amarrotado e mais ninguém.

O meu comentário: Claro, claro.

Seja como for, aqui ficam as histórias que 

recolhemos para defender o Dwight. Algumas 

mostram que ele é um tipo fixe. Outras mostram 

que o Harvey é um parvalhão. Juntando-as, 

espero que mostrem à direção escolar que o 

Dwight e o Yoda de Origami não são perigosos 

nem perturbam nada. Espero que resulte…

Comentário do Harvey

MALUCO
BOM MALUCO

MAU
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