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                            Primeiro Capítulo 

A Elsa Paiva estava na sua oficina. 

Na realidade, era uma casa de brincar, por-

que era a única área coberta do seu espaço de 

brincadeiras. Mas a Elsa trabalhava ali, por-

tanto aquilo era uma oficina, na sua opinião. 

Hoje, ela tinha muito trabalho pela frente.

A Elsa enfiou os dedos dentro de um antigo 

frasco de manteiga de amendoim, agora cheio 

de parafusos, porcas e anilhas, até encontrar               
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o que procurava — dois parafusos ligeiramente 

ferrugentos do tamanho da unha do polegar do 

pai. Olhou pela janela da oficina. Dali de cima, 

conseguia ver além da cerca e de alguns 

quintais, onde os rapazes do bairro jogavam à 

bola. Lá estava o Jorge, com pés gigantescos,       

os gémeos Andrade, que estavam proibidos de 

comer a chamada comida de plástico (mesmo 

nenhuma) e o Nuno Miguel. Este era do piorio, 

o miúdo mais mandão que a Elsa conhecia,          

e ela andava no terceiro ano com a professora 

Frederica, o que já era dizer muito. Nessa 

manhã, quando a Elsa quisera jogar à bola com 

eles, os rapazes disseram-lhe:

— Não, esta equipa é só de rapazes.

(Coisa mais parvinha, pois não era equipa 

nenhuma, apenas um monte de gente do 

bairro a jogar à bola, e a Elsa era muito boa 

guarda-redes.)

(Agora que se lembrava disso, a Elsa ficara 

irritada outra vez.)
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— Encontraste os parafusos? — Ouviu-se 

uma voz vinda de baixo. O género de voz que 

se espera ouvir nos desenhos animados na tele-

visão, de um veado, ou um coelho, ou uma fatia 

de bolo falante.

— Encontrei! — respondeu a Elsa, e prendeu 

os dois parafusos na boca para ter as mãos 

livres. Baixou-se para passar a porta, agarrou-

-se ao varão de bombeiros e deslizou até ao 

chão, os ténis a baterem nas lascas de madeira 

com um agradável baque de restolhar.

— Ótimo! E agora? — perguntou a fatia de bolo 

falante. Só que não era uma fatia de bolo falante, 

era a Cat, a vizinha do lado, melhor amiga da 

Elsa, e futura vice-presidente da empresa de 

engenharia que a Elsa iria ter, um dia. (Tinham 

ponderado serem copresidentes, mas depois              

a Cat decidira que gostava mesmo que lhe cha-

massem VP — quer dizer «vice-presidente».)

A Elsa e a Cat eram muito parecidas. Até 

gostavam de usar roupa igualzinha sempre que 
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podiam. Hoje estavam ambas de saia — mas      

a da Elsa era roxa e rodada, enquanto a da Cat 

era cor-de-rosa e direita. A Elsa também tinha 

o cinto das ferramentas bem aconchegado             

à cintura, por cima da saia. Tinha nele as ferra-

mentas essenciais: o seu martelo, duas chaves 

de fendas, a fita métrica, a chave de porcas 

ajustável, um berbequim sem fio em miniatura 

(uma prenda de Natal especialíssima) e, talvez 

a mais importante de todas, um bloco com um 

lápis pequeno e achatado. Na parte de trás do 

bloco, a Elsa tinha uma lista comprida e nume-

rada dos projetos que já concluíra. As páginas 

do bloco serviam para esboçar projetos novi-

nhos em folha.

A Elsa pegou no bloco e estudou o esboço 

do projeto em que estava a trabalhar. Era bem 

fixe!

Se corresse tudo conforme o plano — umas 

vezes corria, outras não (a construção é sempre 

uma coisa complicada) —, o lança-balões de água 
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iria funcionar como uma fisga e atirar balões de 

água muito, muito, muito mais longe do que             

a Elsa e a Cat conseguiam só com os braços. Que 

é como quem diz, iria lançar balões de água 

muito, muito, muito além dos quintais, mesmo 

em cheio nas cabeças dos rapazes do bairro.

Toda a raiva que a Elsa sentia por causa de 

os rapazes não a deixarem jogar à bola, saiu-lhe 

do corpo, e ela esfregou as mãos com ar matreiro. 

Aqueles miúdos irritantes iam ser apanhados 

desprevenidos!

A Elsa tirou o martelo do cinto e começou     

a trabalhar no lança-balões. Pregou as vassou-

ras juntas e aproveitou uma tabuleta a dizer 

«venda de garagem» para ficar tudo bem firme 

e não tombar quando lançasse um balão.

— Chegou a hora disto? — perguntou a Cat,     

a mostrar um funil e a apontar para o desenho 

da Elsa.

— Chegou, pois — respondeu a Elsa. O funil 

era do pai dela e servia para trocar o óleo do 
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carro. De certeza que o pai ia compreender 

porque é que ela precisava do funil. Molhar        

os rapazes do bairro por não deixarem 

raparigas jogar à bola era uma causa muito 

justa.

A Elsa pôs os óculos de proteção e pegou no 

berbequim. Abriu dois orifícios de cada lado do 

funil. O berbequim era uma das suas ferramen-

tas preferidas, porque era a única ferramenta 

elétrica em que podia mexer sem os pais esta-

rem por perto. Tinha escrito Berbequim da Elsa 

Paiva num dos lados, com um marcador roxo,       

e desenhara flores e dragões, que já se tinham 

praticamente apagado, pois ela servia-se muito 

dele. O berbequim era uma excelente ferra-

menta — servia para atarraxar ou tirar parafu-

sos, abrir buracos e, uma vez, até prendera um 

garfo na ponta e fizera um batido. Funcionara 

mesmo bem, mas o pai dissera que o berbequim 

não era para isso (mas depois acrescentara, bai-

xinho, que a ideia era boa na mesma).
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A Elsa passou elásticos pelo funil e atou-os 

ao lança-balões. Depois, a Cat, que tinha uma 

letra bem bonita, escreveu A Imperatriz da 

Água num dos cabos das vassouras, com letras 

todas floreadas.

— A Imperatriz da Água? — perguntou              

a Elsa.

— Não lhe podemos chamar só lança-balões 

de água. Tem de ser batizado, como as monta-

nhas-russas e os barcos.

A Elsa assentiu, era o género de coisa em 

que a Cat pensava sempre.

— É linda — disse a Elsa, orgulhosa, com        

as mãos nas ancas. 

Sorriu — um sorriso maroto — e agitou            

os dedos, ansiosa:

— Vamos buscar os balões!
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   Segundo Capítulo 

A   travessaram a terra empapada do quintal 

até à mangueira, onde encheram vinte e qua-

tro balões de água. Demoraram algum tempo, 

pois custava bastante atar os balões, e acaba-

ram por molhar as blusas, a cara e as pernas  

(e também fizeram muitos ruídos nojentos 

com os balões, e riram-se). Quando termina-

ram, tinham bocadinhos de erva na cara, mas 

nem sequer a Cat, que detestava sujar-se,             
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se importou. Só pensavam no quanto os rapa-

zes ficariam admirados e encharcados, e pro-

vavelmente zangados, e era ótimo pensar nisso.

A Cat subiu a escada até à casinha de 

brincar e espreitou pelo binóculo da Elsa.

— Eles estão mesmo ali! Ainda estão a jogar 

à bola no quintal do Nuno! — gritou a Cat, toda 

empolgada.

— Muito bem — disse a Elsa, a balouçar nas 

pontas dos pés. — Achas que estão a divertir-

-se, sem raparigas a jogar?

— Estão — respondeu a Cat.

— Parecem sequinhos?

— Acho que o Jorge está transpirado, mas 

praticamente seco.

— Por pouco tempo! — exclamou a Elsa, e era 

mesmo aquilo que ela queria dizer desde o início. 

Depois carregou um balão grande e gordo, cheio 

de água, no funil e sentou-se no chão. Puxou com 

força. Até agora, tudo em ordem — «A Imperatriz 

da Água» parecia resistente!

AF_M_ElsaEngenheira.indd   17 30/05/2018   18:13



18

— Fogo! — gritou, e soltou o funil. O balão 

varou o ar, fez um arco no céu, desceu, e…

— O que aconteceu? Acertou-lhes? — per-

guntou à Cat, animadíssima.

— Não — respondeu a Cat, muito desapon-

tada. — Aterrou no quintal da Sra. Silva. Tem 

de ir mais longe!

— Mais longe. — A Elsa franziu o sobrolho. 

Não conseguia puxar com mais força, mas 

podia fazer pontaria, para ir mais longe e não 

mais para cima.

— Depressa! Acho que vão entrar para 

comer gelado! — disse a Cat em tom urgente.

— Fogo! — berrou a Elsa, e o balão elevou-se 

no ar, mas, desta vez, não para cima, cima, 

cima, mas para longe, longe, longe. Passou por 

cima da cerca e…

SPLASH!

— Assim é que é! Apanhaste o Jorge mesmo 

naquela cara de parvo! Mais, mais, mais! —  

gritou a Cat com a voz esganiçada.
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A Elsa pôs outro balão no funil, e outro,       

e mais outro. A Cat desceu pelo varão dos bom-

beiros. Foi passando balões à Elsa para traba-

lharem mais depressa. SPLAASH! SPLAASH! 

SPLAASH! Elas riram-se e gritaram e largaram 

mais balões, e ouviam os rapazes aos berros e      

a refilar. Vinham a casa da Elsa! A Cat e a Elsa 

agarraram nos outros balões e correram para      

a oficina. Quando os rapazes irromperam pela 

cancela, as raparigas atiraram-lhes os balões 

para cima.

— Precisamos de balões de água! Procurem 

a reserva! — exclamou o Jorge, mesmo quando 

um balão fez SPLAASH na cabeça dele. A Elsa 

e a Cat riram-se tanto que até ficaram com 

lágrimas nos olhos.

— Levaram-nos todos para a casinha! — gri-

tou o Nuno.

— É uma oficina! — berrou a Elsa.

— Dá-lhes com a mangueira! — disse um        

dos gémeos Andrade, enquanto o outro abria        
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a mangueira do jardim. Mas o jato não tinha 

força para alcançar a Elsa e a Cat lá em cima, na 

oficina. Elas atiraram-se para o chão empoei-

rado, enquanto a água caía na parede lateral da 

oficina, e deram mais cinco na mão uma da outra 

quando ouviram os gémeos Andrade desistirem.

— Isto é por não nos deixarem jogar à bola! 

— refilou a Elsa.

— Eu também não queria jogar à bola — sus-

surrou a Cat.

— Chiu — fez a Elsa.

— Isto não se faz! — berrou o Nuno. Até            

a voz soava encharcada. — Onde é que arranja-

ram uma coisa para lançar balões?

A Elsa riu-se tanto que o som encheu                 

a oficina. 

— Fui eu que a fiz!

Depois sacou do bloco e escreveu no verso: 

«Projeto 61: A Imperatriz da Água».
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— Mas o que é que vos aconteceu? — 

perguntou a mãe da Cat, horrorizada. Passara 

meia hora da épica batalha com balões de água,             

e elas estavam à entrada da casa da Cat.                      

A entrada tinha montes de flores artificiais, 

fotografias da Cat, e fotografias da Cat com 

flores artificiais na mão. A Cat sugerira que 

fossem pedir uma toalha em vez de pingarem            

o soalho todo, e a Elsa achou muito acertado. 

Parecia que a mãe da Cat não percebia isso.

— A Elsa construiu um lança-balões de 

água, e deixámos os rapazes todos ensopados! 

— explicou a Cat, muito animada.

— Vocês estão todas ensopadas!

— Mas não tanto como eles — disse a Elsa.  

A mãe da Cat mirou-a com os olhos semicerra-

dos. A mãe da Cat, tal como a filha, gostava de 

concursos de beleza e de não se sujar, e das 

aulas de ballet à terça-feira. Porém, e ao con-

trário da Cat, a mãe dela não gostava de mais 

nada. Por causa disso, pensava que a Elsa era 
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má influência para a filha. Afinal, antes da 

Elsa, a Cat nunca aparecera em casa enchar-

cada! Antes da Elsa, a Cat não sabia pregar um 

prego num dos lados do louceiro! Antes da 

Elsa, a liquidificadora estava inteira!

Isto não era cem por cento culpa da Elsa — 

ela não conhecia a regra «não desmontar os ele-

trodomésticos» na casa da Cat. Os pais da Elsa 

deixavam-na desmontar os eletrodomésticos, 

embora eles quisessem que ela pedisse autori-

zação primeiro, desde que desmontara a torra-

deira estilosa que fazia torradas perfeitas.

Além disso, tinha sido a Elsa a encorajar         

a Cat a fazer aulas de ballet à terça-feira por-

que a Elsa gostava mesmo de ir, e a mãe da Cat 

nunca lhe reconhecera esse mérito.

— Credo. Tomem, tomem, peguem lá. Mas 

não sabem ter brincadeiras agradáveis? E jogos? 

Talvez um belo quebra-cabeças, e seco — disse   

a mãe da Cat, enquanto lhes entregava toalhas 

de banho cor-de-rosa todas bonitas.
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— Aposto que poderia criar um quebra- 

-cabeças mesmo fixe! — exclamou a Elsa, mais 

animada. Podia arranjar porcas e parafusos 

que encaixassem, talvez até fazê-los subir 

numa estrutura em vez de ficarem deitados 

sobre uma mesa. Olhou para a Cat.

— Não era a isso que me referia — explicou  

a mãe da Cat. Depois suspirou e acrescentou: 

— Porque é que não se vão secar ao sol lá atrás?

As raparigas levaram as toalhas cor-de-rosa 

para o alpendre das traseiras, e a mãe da Cat 

levou-lhes limonada. Durante algum tempo, 

ficaram a ver as lagartixas a fazerem corridas 

numa pilha de lenha, mas depois tentaram 

apanhar algumas. A Elsa estava mesmo a idea-

lizar um engenho apanha-lagartixas quando 

ouviram o telefone tocar lá dentro. A mãe da 

Cat atendeu, olhou para elas lá fora, e fechou 

as persianas antes de falar. Era óbvio que não 

queria que elas ouvissem.

Não devia ser coisa boa!
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A Elsa e a Cat correram para a janela da 

cozinha e agacharam-se por baixo da floreira 

lá pendurada. Ouviam a voz da mãe da Cat, 

mas soava abafada — não percebiam o que 

dizia.

— Se calhar, podíamos abrir a porta, só uma 

frincha — disse a Elsa.

— Nem pensar. Ela vê tudo — retorquiu             

a Cat, com ar muito sério.

— Hum. Está bem. Vamos pensar — propôs     

a Elsa. Olhou para o pátio das traseiras, a girar 

a saia para a frente e para trás, a pensar, a pen-

sar, a pensar… — Já sei! — exclamou. Correu 

para a mesa do pátio, bebeu o resto da limo-

nada à pressa e segurou no copo. — Assim já 

vamos conseguir ouvir melhor. — Correu de 

volta à casa e encostou o copo à parede. Depois 

encostou o ouvido ao fundo do copo, muito 

encostadinho, para não haver espaço de fuga.

— Funciona? — perguntou a Cat.

A Elsa aguardou um segundo…
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