


Maria Lua. Sou eu!

E este é o Coelhinho Rosa. Era o meu 

peluche preferido e a mãe deu-lhe vida com 
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a magia da sua varinha de condão. Ele anda 

sempre comigo, mesmo quando vou a festas de 

aniversário!

Desde que comecei a ir à escola, tenho ido 

a muitas festas de aniversário. De humanos! 

São muito giras e muito diferentes das festas 

que costumamos fazer em casa. Antes de ter 

conhecido os meus amigos humanos, só tinha 

ido a festas de vampiros e fadas. E isso é porque 
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a minha mãe é uma fada e o meu pai é um 

vampiro. Sim, a sério!

E sabes o que isso significa?

Que sou uma fada vampira!

Sou um pouco dos dois. Não sabia bem 

a qual deles pertencia, mas depois fui para a 

escola dos humanos e descobri que toda a gente 

é um pouco diferente e que essa é a melhor 

maneira de se ser.

Tenho gostado especialmente de ir às festas 

de aniversário dos meus amigos humanos. São 

todas tão diferentes! Mal podia esperar pelo 

meu próprio aniversário para poder ter uma 

festa minha.

— Espero que vás fazer uma bonita 

festa vampira tradicional, quando for o teu 

aniversário — disse o pai.



— Hum — respondi.

Não tinha a certeza se queria uma festa 

vampira. Acho que os meus amigos iam 

achá-la um pouco assustadora. Uma festa 

vampira acontece sempre a altas horas da noite 

e temos de nos vestir muito bem e ir muito bem 

penteados. Os vampiros são bastante picuinhas 

com a sua aparência. Gostam de fazer jogos 

a voar e de sair disparados pelo céu à velocidade 

da luz. As minhas asas nunca conseguem 

acompanhá-los por baterem mais devagar, como 

fazem as fadas. Nas suas festas, os vampiros 

também gostam de comer comida vermelha 

e de beber sumo vermelho.






