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TERCA, 27 DE SETEMBRO

Hoje acordei com uns guinchos. 

Parecia que estavam  

a matar alguém.

Mas isso é o normal desde  

que tomo conta do Aníbal.

O Aníbal é a catatua da nossa  

vizinha, a Dona Micas,  

que está no hospital. 

Já há muito tempo que tenho vontade  

de ter o meu próprio animal de estimação 

                       e, entretanto, vou tomando  

conta do Aníbal.

Vão ser pelo menos três semanas.

E ainda só passaram dois dias.

Grrr…

UI UUUI!

UI UUUI!

UI UUUI!

UI UUUI!
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As catatuas são o máximo.

O problema é que o Aníbal 

é uma catatua ninfa, e a mim 

«ninfa» soa ‑me a doença.

A avaliar pelos guinchos 

que dá, o Aníbal deve 

ter dores horríveis.

E, além disso, morde.

Desde que tomo conta do Aníbal 

que passei a gostar de ir à escola.

As férias de verão já 

acabaram e começámos 

as aulas há 

uns dias.

ESCOLA SECUNDÁRIA

ESCOLA SECUNDÁRIA

papagaio

minha amiga

super

m
e
lh

o
r

catatua   +      ninfa      =    catatua ninfa

a
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A Vera também anda na nossa turma  

e isso já não é tão espetacular.

Porque a Vera tem a mania que é  

mais fixe do que as outras todas.
Vera

hum-hum

1.  Superconvencida,  
de nariz empinado.

2.  Com o seu cabelão  
louro comprido.

3.  E os seus paizinhos  
milionários.

4.  E uma égua só sua.

5.  Tem um grupinho em que  
estão quase todas as miúdas  
da turma, menos eu e a Carol, claro.

6.  Além disso, o seu irmão é o mais fixe  
de toda a escola.

7.  E por isso todas pensam que ela  
também é fixe.

8.  Todas menos eu e a Carol!
A Vera 

é fixe

falsO

Kevin

Ema, Rute e Ana.

abana o cabelo

Rexana
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Hoje, na aula de Matemática, a Vera distribuiu  

os convites para a sua festa de anos.

— De certeza que a nós não nos convida 

— sussurrou a Carol, enquanto tentava colar uma  

pastilha no livro de Matemática da Vera.

Mas, afinal, convidou ‑nos!

A Vera vai fazer uma FESTA DO PIJAMA no jardim  

da sua casa e convidou toda a turma. Até os rapazes.

— que loucura! — exclamei eu.

FESTA DO PIJAMA

CONVITE
para a

Onde? Em casa da Vera
Porquê? São os anos da Vera.

 Traz tenda e saco ‑cama, escova de dentes e boa disposição.
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12 13

Eu e a Carol estamos supercontentes  

por termos sido convidadas,  

especialmente porque agora  

temos de pensar num presente  

divertido para a Vera.

Passámos toda a aula de Matemática  

a pensar e a trocar bilhetinhos.

Mas, como também estivemos a conversar,  

a nossa professora não estava muito 

satisfeita. A professora Cereja  

é bastante rígida.

Eu tinha acabado de escrever uma ideia fantástica  

para um presente quando a professora  

se aproximou e me tirou o papel.

Leu ‑o  

e olhou ‑me  

com esta cara.

Como castigo, eu e a Carol  

recebemos mais trabalhos de casa.

Batom 
brilhante 
com sabor  
a ranho?

Ih! Ih! Ih!

vtsss
Ui!

para a Carol
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     O Aníbal com um laço  

rosa à volta do pescoço.  

(Ou melhor, à volta do bico.)

    Uma Barbie  

                 com acne.

    Uma camisola a dizer: 
«Os cavalos fedem».

    Um queque caseiro…
coberto de cocó de cão!

    Um vale para 100 aulas 

extra com a professora Cereja.

ih ih ih

ih ih ih

Não consegui evitar começar a rir.

E não parámos de rir durante o resto da aula  

de Matemática. As nossas ideias de presentes  

para a Vera eram cada vez mais loucas.

Os cavalos 
fedem

Ficou invejosa porque também 
queria um batom brilhante  

com sabor a ranho.
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    Qualquer uma das tralhas que a minha mãe 

compra nas Televendas

(por exemplo, 

um furador de ovos,

uma luva para  

abrir ostras

ou um rolo depilador  

que deixa a pele supersuave).

     Cati, a irmã mais 
nova da Carol.

    Os meus irmãos mais 

novos, Simão e Tiago.

    A minha flauta nova,

da qual sai a música  

mais horrorosa.
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16 17

Ainda que, possivelmente,  

venha a precisar da flauta em determinada altura.

Acontecem sempre coisas esquisitas  
(às vezes arrepiantes) quando toco flauta.

É possível que esta flauta esteja encantada!
(e isso podia ser ‑me muito útil nos anos da Vera,  

por exemplo).

poing
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A Carol ficou com os olhos  

brilhantes e soltou um  Uau!

Adora moda, música  

e estrelas rock.

Passámos tooooodo o intervalo a falar dos anos da Vera. 

E quem falou mais foi a Vera. Contou ‑nos que o estilista 

Luigi Verruigi (ou algo parecido) vai apresentar a sua 

nova coleção infantojuvenil na festa.

Ema

Eu, a Ema e a Rute vamos fazer uma passagem  
de modelos, depois temos o concurso de karaoke  
e haverá prémios incríveis para os vencedores.

Rute

miolo_Mundo da Carlota2_v4.indd   17 17/08/18   16:46



18 19

O Pedro, que anda na nossa turma, 

ajeitou os óculos e olhou ‑nos  

com um ar desconfiado. Não parecia 

muito satisfeito.

Depois, aproximou ‑se de nós.

— Estavam a falar num «concurso de cacau»? 

— perguntou ‑nos.

Não parecia com muita vontade de ir aos anos da Vera.

E eu fiquei logo com uma vontade enorme de que ele também 

fosse, claro.

Até hoje, só fui a festas de anos onde se fazem  

trabalhos manuais     e se joga      .

Em algumas, também fomos nadar         .

Foi fixe a Vera ter ‑me convidado para a festa  

de anos dela, mas ainda não faço ideia  

do que é um concurso de karaoke!
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UI UUUI!
UI UUUI!

UI UUUI!
QUARTA, 28 DE SETEMBRO

Esta manhã voltei  

a acordar com  

os guinchos do Aníbal.

Mas acho que hoje  

guinchava mais alto  
do que nos últimos dias.

Era como se quisesse imitar  

os sons   

da minha flauta.

Pus ‑me a cantar:

    Fu i ao jardim da Celeste, g iroflé. . .
em voz alta, para ver  

se ele fazia uns sons  

mais bonitos.

O Aníbal olhou  

para mim e parou  

de guinchar.
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20 21

Eu continuei a cantar.

Depois, alimentei ‑o com alpista nham! e ele mordeu ‑me 

um dedo. Aí fui EU que guinchei.

A gaiola do Aníbal tem 

de ficar no meu quarto 

porque os seus guinchos 
dão dores de cabeça ao pai.

Bom, é o que ele diz.

E ainda faltam 18 dias (tão pouco?...)

Depois, alimentei ‑o com alpista nham! e ele mordeu ‑me 

UI UUUI!

 26 27 28 29 30 1 2
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16

  Anos 
da Vera

Aqui vêm buscar 

o Aníbal!!!

UI UUUI!

SETEMBRO / OUTUBRO
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Hoje de manhã estava cheia de vontade de ir para a 

escola.       Mas afinal aconteceu uma coisa horrível...

A professora Cereja apanhou ‑me  

de surpresa depois da aula  

de Português e disse ‑me  

que o professor Batuta precisava 

urgentemente de alguém  

que tocasse flauta.

   Fiquei

    P A R A L I S A D A

    de espanto.

O professor Batuta dirige  

a orquestra da escola.

Até me tremia a voz quando respondi  

à professora Cereja que,  

na verdade, não sei tocar flauta.

Glup!
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Ela respondeu ‑me que já sabia e que, exatamente por 

isso, queria que eu tocasse na aula.

E a professora Cereja começou  

a rir ‑se de uma forma esquisita.

A seguir, deu ‑me a minha flauta.

        De onde raio a terá tirado?

Eu não a tinha levado para a escola!

A verdade é que...

Esta flauta é MISTERIOSA!

Mala da 
professora

UI UUUI!

Ah!
Assim podes  
praticar!
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E foi assim que tive de ir encontrar ‑me com o professor 

Batuta à sala de música.

Pelo caminho, 

até as pernas 

me TREMIAM.

Ainda pensei entalar os dedos 

na porta da casa de banho…

Dessa forma seria impossível 

tocar flauta!

Mas não me atrevi.

Lá fora, no pátio, 

ouvia os meus colegas no recreio.

E eu tinha de ir falar 

com o professor Batuta.

Era SUPERINJUSTO!

tre
mo

res

Aii
ii!
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24 25

Quando entrei, o professor Batuta          

estava a limpar o pó a uma tuba  

(acho que é assim que se chama).

Sorriu, mostrando os  

dentes como um esquilo,  

e a sua barbicha  

de bode começou  

a tremer.

Eu disse ‑lhe que tinha  alergia à madeira 

e que, por isso,  

não podia tocar flauta.

Claro que não acreditou em mim  

e pediu ‑me logo para tocar  

uma música.

Bah, quero lá saber, pensei. Como não faço  

ideia de como se toca uma música,  

de certeza que já não vai querer ‑me  

para a orquestra da escola!

Que bom,  

a minha nova 

flautista!

Sniff!

Professor  
Batuta
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Inspirei fundo e SOPREI com muita força.

Tencionava tocar o pior possível e, por um segundo,  

acho que consegui.

Mas, nesse momento, a peruca do professor Batuta 

levantou voo!

Sopro!!!!

Ploft!

E caiu mesmo dentro da tuba.
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