


Para a minha mãe. 
C.G. 

 
À India, 

por dez anos incríveis na Day Academy de Palm Beach.
E para a Andrea Spooner — a minha heroína. 

J.P.

B ANG !

UPA !
U P A !
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ESCOLA BÁSICA

OLÁ, EU SOU O SAMMY
B O N S
NINJAS

DE

SETNEUQ
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CAPÍTULO 

1

Olá, eu sou o Sammy Hayes-Rodriguez. Talvez já 
tenhas ouvido falar de mim. Sou aquele miúdo 

com quem toda a gente goza porque a minha mãe me 
obriga a ir para a escola com um robot — a coisa mais 
estúpida e embaraçosa que alguma vez aconteceu  
a um miúdo em toda a história do ensino. (E estou a 
falar desde a época em que inventaram a primeira 
escola primária.)

Tenho de te contar uma história muito louca e 
inacreditável acerca deste robot que — e não estou a 
brincar — acha que é meu irmão.

E adivinha onde esta 
lata velha foi buscar 
uma ideia tão parva?

À minha mãe!

OLÁ, EU SOU O SAMMY

OLÁ, E
U SOU O TRIP, 

AMIGO DO SAMMY. 

NEM SEQUER ENTRO 

NESTE CA
PÍTULO, 

MAS ESTOU AQUI 

NA MESMA.
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Ah, e sabes que mais? O meu pai também alinhou 
nesta história estúpida do robot. Até disse que esta 
ideia lamechas da mãe era «brilhante».

Ainda bem que a Maddie continua do meu lado.
A Maddie é, sem dúvida, a melhor irmãzinha mais 

nova que alguém podia ter. Não tem uns olhos azuis 
incríveis? Pois, é verdade. Dah. Estes desenhos são a 
preto e branco.

A MELHOR IDEIA QUE JÁ TIVESTE, LIZ.

ABSOLUTAMENTE GENIAL!
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Bem, acredita em mim — os 
olhos dela são mais azuis do que 
o azul-cintilante daquela mega-
caixa com 64 lápis de cor.

Eu e a Maddie falámos sobre 
o novo esquema maluco que a mãe 
arranjou durante o pequeno-almoço 
que, obviamente, foi servido por uma 
das suas invenções esquisitas: o Pequeno-Almoçador.

Carrega-se no botão de Crocant’e Bom e os cereais 
são despejados numa tijela que é levada até ao fatia-
dor de bananas, passa pela torneira do leite, desli-
za até ao dispensador de açúcar e termina dentro da 
montra de vidro.

ABSOLUTAMENTE GENIAL!

O PEQUENO-ALMO ÇADO R!
BRRUM

ZZ Z
Z Z !

TCHAC
TCHAC ZUC  ZUC

Z
U

C  ZUC
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Queres sumo de laranja nos cereais? Carrega no 
botão cor de laranja. 

Mas — e isto é superimportante — NÃO carregues 
no botão laranja e no botão Crocant’e Bom ao mes-
mo tempo. Acredita. E é ainda pior se carregares no 
Crocant’e Bom e no dos ovos mexidos em simultâneo.

Eu e a Maddie tomamos sempre o pequeno-almoço 
juntos, antes de eu sair para a escola. Falamos de tu-
do, apesar de a minha irmã ter menos dois anos que 
eu. O que quer dizer que ela estaria no 3.º ano — caso 
fosse à escola, o que não acontece.

Explico isso mais tarde. Prometo.
A Maddie sabe o quanto a mãe e o pai podem ser 

às vezes loucos. Mas, para dizer a verdade, embora 

DE QUE QUERES
FALAR HOJE?

QUALQUER 
COISA.

MAS NÃO VAMOS 
CONTAR TUDO JÁ 

NO PRIMEIRO CAPÍTULO.
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seja mais nova, a Maddie consegue controlar as coi-
sas muito melhor do que eu.

— Vai correr tudo bem, Sammy. Garanto-te.
— Mas concordas comigo que esta ideia da mãe é 

ridícula, não? Acho que vou morrer de vergonha!
— Espero que não — diz a Maddie. — Ia ter sau-

dades tuas. Muitas. E sim, o plano dela é um bocado 
surreal…

— Maddie, é tão fora do real que ela bem podia es-
tar em Marte com aquela amostra de robot. Podiam 
ficar lá os dois a apanhar pedras vermelhas!

E agora aqui está a parte pior: a mãe disse-me que 
esta coisa esquisitoide que 
ela quer que eu faça faz 
parte da sua «experiên-
cia mais importante 
de sempre».

Pois. Eu sou o 
ratinho de labora-
tório da mãe. Ela, 
provavelmente, até 
me pôs folhas de al-
face na lancheira.

TENHO DE...
APANHAR...

QUEIJO!
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CAPÍTULO 
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A ideia da mãe, «Leva um Robot para a Escola», é 
tão louca que ela nem teve coragem de a expor 

em frente da Genna Zagoren, uma miúda da minha 
turma que tem alergia a amendoins, razão pela qual 
o meu meu melhor amigo, o Trip, nunca pode almo-
çar na mesma mesa que ela. Depois também contarei 
mais coisas sobre o Trip. Prometo.

Sendo assim, é altura de iniciar a grande e super
importante experiência da mãe: eu e uma lata velha 
andante e falante a irmos para a escola. Juntos.

— Só tens de fingir que ele é teu irmão — é o que 
a mãe me diz.

— Eu não tenho um irmão.
— Isso não sabes.
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Acreditam nisto? Eu não.
E quanto ao robot? Não acredito que se vá mistu-

rar com os miúdos da minha turma a não ser, talvez, 
no Carnaval.

Já tem a máscara vestida.

Crescem tão 
depressa! O primeiro dia 

de escola do
  nosso robot!
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— Bom dia, Samuel — diz-me o E, quando saímos 
de casa e subimos a rua até à paragem de autocarro. 
— Está um belo dia para matricular.

— Hã?
— Matricular. Inscrever-se ou ser inscrito numa 

instituição de ensino, especialmente numa faculdade 
ou universidade.

Baixo a cabeça e espero que ninguém perceba que 
sou eu que vou ao lado daquele robot tão cromo.

BOA!
A MÃE MANDOU-ME PARA 

A ESCOLA COM O C-3PO.
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— Nós não vamos para a faculdade — resmungo. 
— Vamos só para a escola.

— Ótimo. Fantástico. Saboroso.
Parece-me que a mãe ainda deve estar a melhorar 

o programa de procura de palavras do E. Dá para 
ouvir montes de coisas a ranger à medida que aquela 
coisa grande e volumosa como que desliza pelo pas-
seio.  

O robot movimenta os braços para trás e para a 
frente como se estivesse a fazer esqui pelo passeio 
acima, mas em câmara muito lenta. E sem esquis.

Reparo que o E carrega uma mochila ainda maior 
do que a minha.

Talvez tenha lá guardadas as baterias sobressa-
lentes.
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CAPÍTULO 
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Segundo a minha mãe — que se chama Elizabete —  
o nome do robot, E, vem de Emérita, que é o 

que uma data de gente chama à Professora Doutora 
Elizabete Hayes, por ela ser excecionalmente inteligente 
(excluindo quando faz coisas extremamente parvas, 
como obrigar-me a levar para a escola um robot falante, 
só para o exibir).

O meu pai, Noah Rodriguez, diz que o E é de 
Einstein Jr., porque o robot é um génio. Ah sim? E se-
rá que um génio iria para a escola sem vestir cuecas? 
Não me parece.

A minha irmã, Maddie, acha que E é um nome 
perfeito que só quer mesmo dizer E, e nada mais do 
que isso.
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Eu até gosto da ideia da minha irmã. Embora não 
vá à escola, a Maddie é tão inteligente que é quase 
impossível discutir ou discordar dela em qualquer 
coisa. Acreditem em mim, eu já tentei.

Mas, quanto mais tempo passo com o E, mais me 
convenço do verdadeiro significado do nome dele: 
ERRO!

— Lembra-te, Samuel — diz ele quando chegamos à 
paragem —, espera sempre pelo autocarro no passeio. 
Não passeies, nem corras ou brinques na estrada.

Muitos dos meus amigos do bairro já estão à es-
quina. A maioria está boquiaberta com a máquina 
desengonçada e de olhos azuis brilhantes que me se-
gue como se fosse um fiel São Bernardo.

— Para que são esses olhos azuis com brilho? — 
murmuro. — São tipo armas de raios paralizantes?

— Crianças, vamos formar uma fila direita, longe 
da estrada — chia o E. 

E, ouve bem isto — o E consegue sorrir. E piscar 
os olhos. (Mas, quando o faz, ouvem-se os mini-moto-
res a zumbir e a vibrar dentro da cabeça dele.)

— Faço esta sugestão — continua ele — para ten-
tar aumentar a vossa segurança na entrada para o 
autocarro da escola.
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Toda a gente deixa de fixar o E e dirige o olhar 
para mim.

Nenhum dos miúdos sorri. Ou pisca os olhos. 
O E é definitivamente o maior ERRO que a minha 

mãe já construiu — pior do que aquela vez em que ela 
inventou um robot-limpador-de-caixas-de-gatos que 
começou a atirar com cocó de gato por toda a casa.

— Que coisa é essa? — pergunta o Jackson Rehder, 
um dos miúdos que apanha o autocarro comigo todas 
as manhãs.

— Mais um robot ridículo da minha mãe — res-
pondi, olhando com desprezo para o E.

— Como é que se chama?
— E. De Erro. Como nos exames.
— Desculpa, Samuel — diz o E. — Estás enga-

nado. Estás a transmitir uma informação incorreta.  
A tua afirmação é falaciosa.

Só cá faltava. Agora o estúpido robot quer discutir 
comigo? Inacreditável.

Mantém-te por perto. Isto vai tornar-se engraça-
do.
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DE

E EU SEI O 

QUE ISSO 

SIGNIFICA.

DE

DE

EXPER IE
^
NC IA .

DE

ESFORÇO

ELEFANTE.DE

DE E I SH !

PARVALHÃO !

O ROBOT ACABOU 

DE ESMAGAR UM 

I NSETO . VIRTUAL OU  
VERDADEIRO?!

NÃ, ERA UM  

HOLOGRAMA...
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— Desculpa, Samuel. Erro é um nome absurdo 
para uma máquina tecnologicamente avançada que 
consegue sentir, pensar e agir por si própria.

— Então vai dar uma volta contigo próprio e deixa- 
-me sossegado com os meus amigos.

— Desculpa mas não posso, Samuel. Fui progra-
mado para ir à escola. É a minha função principal.

— Então vai para uma escola onde eu não seja aluno.
— Desculpa, Samuel…
— Ei, Sammy — interrompe o Jackson. — Talvez 

possa ser esse o nome dele: Desculpa! Pelo menos es-
tá sempre a pedi-la.

O E roda a cabeça 30 graus para a esquerda, ouve-
-se zumbir, e olha o Jackson fixamente nos olhos.
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— Desculpa, Jackson. O meu nome é E. A tua su-
gestão é totalmente ilógica. Para começar, a palavra 

desculpa nem sequer começa 
com a letra E.

Depois roda a cabe ça pa-
ra olhar de novo para mim.

— Tenho de ir para a es-
cola contigo, Samuel. Foi o 
que a mãe me mandou fazer.

— A mãe?
— A Professora Doutora Elizabete Hayes.
— Eu sei como é que a mãe se chama! E ela não é 

tua mãe, é minha!
O E faz um sorriso amarelo.
— Claro que a Elizabete é minha mãe. Talvez não 

da forma limitada como vês o mundo, Samuel. Mas a 
verdade é que a Professora Doutora Elizabete Hayes 
é a minha criadora e, portanto, minha mãe.

— Então o robot é teu irmão? — goza o Jackson.  
— É o teu robot-mano? Ou o teu mano-bot?

Todos os que estão na paragem começam a gozar.
— Robot-mano! Ah, ah! Mano-bot!
Que bela forma de o «Erro» e eu começarmos, não? 

Fiquei a pensar que sou mesmo capaz de vir a odiá-lo.

Os seus olhos 
AZU IS  vão 

PULVERIZAR-ME com 
um raio congelante!
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Finalmente, o enorme autocarro amarelo da esco-
la desce a rua, barulhento, e eu apercebo-me alegre-
mente de que não há forma de o E ir comigo para a 
escola hoje.

Os robots não conseguem subir degraus, certo? Ou 
têm lagartas ou têm rodinhas para rolar. Mas, para 
entrar no autocarro, é preciso subir três enormes de-
graus.

Algo que o E não vai conseguir fazer.
Vais ficar em terra, Rapaz-Robot!

AUTOCARRO ESCOLAR
PREPARA-TE 
PARA CAIRES 

DE CARA 
NO CHÃO!
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— Depois de terem entrado em segurança para  
o autocarro — chia o E no momento em que o con-
dutor abre as portas de fole, revelando os degraus 
íngre mes —, vão direitos aos vossos lugares e man-
tenham-se sentados e virados para a frente durante 
toda a viagem.

— Ceeeerto — respondo, saltitando pelos três de-
graus acima, mais rápido do que um foguete.

Quando chego à plataforma no interior do auto-
carro, viro-me para trás para dar um adeusinho ao 
E, que teria de passar o resto do dia encalhado no 
passeio, perdendo definitivamente a oportunidade de 
ganhar uma medalha de máxima-pontualidade no 
seu primeiro dia de escola.
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— Até loguinho… não queria estar no teu lugar!
Sim, eu estava a gozar o pratinho. Só um pouco.
Mas o robot é o último a rir. Bem, na verdade, ele 

não se ri a sério porque acho que a mãe se esqueceu 
de dar à coisa um pouco de sentido de humor.

Mas o que ele fez (odeio admiti-lo) foi realmente 
espetacular.

O E levantou um pé, colocou-o no primeiro degrau 
e — CLANG, CLONG, CLIC, CLAC — subiu os três 
degraus mais depressa do que eu o tinha feito.

— Porque é que ainda não te sentaste, Samuel? 
— pergunta o E, porque eu estou ali parado, de boca 
aberta, a bloquear o corredor do autocarro.

— Sim, miúdo — diz o Sr. Hessler, condutor do  
autocarro. — Vai sentar-te.
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A porta fecha-se. Os travões fazem um som de li-
bertar gás, como se tivessem comido feijoada na noite 
anterior.

Pois é. Estou a caminho da escola.
E o E vem comigo.
Já tinha dito antes que sou capaz de começar a 

odiar esta coisa?
Bem, agora já decidi que o odeio mesmo.
Odeio-o mesmo, mesmo.
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