


1

O pátio da entrada estava barulhento e agi‑

tado, como era habitual às sextas‑feiras  

à tarde. Parecia uma barafunda de braços  

e pernas. Estavam todos ansiosos pelo fim de 

semana.

A Catarina esgueirou‑se até junto da  

Leonor e puxou a sua mochila, que estava 

pendurada no cabide.

— Tens tudo? — perguntou a Catarina.
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A Leonor assentiu alegremente. Os seus 

pais iam sair durante todo o fim de semana, 

por isso ela ia ficar com a Catarina.

— Tenho o meu pijama, a minha es‑

cova de dentes… e o meu cobertor — disse  

a Leonor, a rir.

A Catarina também se riu. A relação da 

Leonor com o seu cobertor era engraçada. 

Na festa do pijama da Nina, a Leonor pegou 

num cobertor de veludo vermelho, levou‑o 

com ela para a cama e esfregou‑o no nariz  

até adormecer.

Esta era uma situação com a qual a  

Catarina se sentiria embaraçada. Mas uma 

das coisas boas da Leonor é que realmente 

não a incomodava que os amigos soubessem.
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Vamos  
divertir‑nos  

tanto!

— Olha o que eu também trouxe! — sus‑

surrou a Leonor. — Um lanche para o meio 

da noite.

Da sua mochila, de debaixo do pijama, ela 

tirou uma embalagem gigante de doces sor‑

tidos.

— Oh, não é justo! — exclamou a Íris do 

outro lado do corredor. Ela torceu o nariz. 

— Quem me dera também poder ir!
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A Catarina sorriu, desculpando‑se.

— Desculpa, Íris. Eu tentei, mas a minha 

mãe disse que mais do que um convidado 

para duas noites era demais.

A Catarina e a Leonor rapidamente se bai‑

xaram quando uma maçã bolorenta voou na 

direção delas.

— Golo! — gritou o Diogo, levantando 

os braços no ar depois de a maçã ter aterrado 

dentro do caixote do lixo.

— Blhec! — resmungou a Leonor. — Há 

quanto tempo é que aquilo estava na tua mo‑

chila?

O Diogo sorriu ironicamente.

— Meses, penso. Talvez anos — disse,  

orgulhoso.
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A Catarina escondeu o riso enquanto  

o Diogo fugia.

— Vocês vão comer sozinhas esse pacote 

todo de gomas? — perguntou a Nina, que es‑

tava agora junto das duas raparigas, de olhos 

postos na embalagem de doces. — Ou vão 

ser simpáticas e guardar algumas serpentes 

vermelhas para mim?

— E guardam algumas amarelas para 

mim? — acrescentou a Íris. — Por favor, por 

favor, por favor?

— As serpentes vermelhas e amarelas  

ficarão e serão para vocês, malta — declarou 

a Leonor, com um sorriso.

A Catarina acenou em forma de despe‑

dida, à medida que a Íris e a Nina se afastavam. 
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Quando olhou para a Leonor, sentiu uma 

onda de entusiasmo.

A Catarina não o diria em voz alta, mas estava 

contente por não ter autorização para que a 

Íris e a Nina participassem na festa do pijama.

Apesar de a Leonor já não ser nova na es‑

cola, ainda era entusiasmante estar com ela.

No início, todos queriam conviver com 

ela — à exceção da Catarina. Foi difícil ver 

uma rapariga nova entrar no seu grupo de 

amigos e, por isso, a Catarina não foi muito 

simpática com a Leonor.

Talvez a Catarina tivesse suportado melhor 

esse acontecimento se a sua situação familiar 
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estivesse bem na altura. Mas a Leonor chegou 

à escola numa fase em que os pais da Catarina 

estavam constantemente a discutir.

Naquela altura, a Catarina sentiu que tudo 

na sua vida estava a mudar e o que ela mais 

queria era que tudo se mantivesse na mesma.

A Catarina sentiu‑se mal ao relembrar que 

a tinha ignorado totalmente. A Íris e a Nina 

foram mais simpáticas e ficaram logo a conhe‑

cer a Leonor.

Após algum tempo, a Catarina aperce‑

beu‑se de que a Leonor era divertida e simpá‑

tica. Mas ainda há muitas coisas que não sabia 

sobre ela… Agora, juntamente com a Nina 

e a Íris, pertencem a um clube que se chama 

«Irmãs Secretas».
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Com a Íris e a Nina tinha sido comple‑

tamente diferente. A Catarina conheceu‑as 

quando todas eram ainda pequenas. Ela co‑

nhecia‑as muito bem. Sabia quais eram as suas 

cores e as suas comidas favoritas, os seus livros 

e as suas canções preferidas.

— Oh, eu trouxe o meu CD da Taylor Swift 

— disse a Leonor, interrompendo os pensa‑

mentos da Catarina. — Gostas dela, Caty? 

— perguntou, remexendo na sua mochila no‑

vamente.



A Catarina assentiu. Estava a pensar em mú‑

sica e foi como se a Leonor tivesse lido os seus 

pensamentos. A Taylor Swift era a sua segunda 

cantora preferida de todos os tempos!

A Catarina riu para si própria, enquanto ela 

e a Leonor desciam o corredor em direção ao 

caloroso sol da tarde. Ela riu quando a Leonor 

atirou a embalagem de doces ao ar e a apanhou 

atrás das costas.

Este fim de semana vai ser tão divertido, pen‑

sou a Catarina, feliz. No domingo, já sabe‑

riam tudo uma sobre a outra.

Então, a barriga da Catarina fez um ruído 

engraçado. Talvez, pensou ela, apenas talvez, eu 

lhe conte o meu segredo especial.
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— Vamos ouvir outra vez — disse a Catarina, 

enquanto aumentava o volume do leitor de CD.

A Leonor tapou os ouvidos com as mãos. 

A música delas, em conjunto com o ruído 

vindo do quarto do André, fazia com que o 

som estivesse demasiado alto.

— Desliga isso!

A porta do quarto da Catarina abriu‑se  

e o seu irmão entrou.
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O André  
é tão irritante!

— Ei, não podes fazer isso! — gritou  

a Catarina.

Mas o André já tinha pressionado o botão 

da pausa.

— És um parvo! — disse a Catarina. — 

Podes ouvir a tua música sempre que quiseres.
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— Sim, mas a minha música é boa! — 

disse o André, ficando entre a Catarina e o 

leitor de CD, com os braços cruzados.

— Espera aí! A nossa também é! — ripos‑

tou a Leonor. — E se nós ouvíssemos a nossa 

música durante meia hora e, depois, tu tam‑

bém ouvias a tua música durante meia hora?

A Catarina desviou o olhou da Leonor 

para o André. Para sua surpresa, o André pa‑

recia estar a considerar o acordo.

— Hummm… não — acabou por dizer 

o André.

— Então, e que tal se nós ouvíssemos  

a nossa música durante uma hora e, depois,  

fizéssemos algo por ti? — começou a Leonor. 

— Uma das tuas tarefas, por exemplo.
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— Sim. Como, por exemplo, pôr a mesa 

por ti hoje à noite — disse a Catarina.

O André parecia estar a ceder à proposta. 

— E escolho eu o programa de TV que 

vamos ver depois do jantar — negociou ele.

— Combinado — disseram a Catarina  

e a Leonor em uníssono.

O André foi‑se embora muito convencido 

e satisfeito.

— Olha, bom trabalho! — sussurrou a 

Catarina. — Especialmente porque hoje era 

a minha vez de pôr a mesa para o jantar! 

A Leonor soltou um riso explosivo.

— Irmãos!

A Catarina abanava a cabeça à medida que 

ligava o leitor de CD. Era muito divertido 
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dançar no quarto com a Leonor. Era ainda me‑

lhor ter encontrado alguém que soubesse exa‑

tamente o que era ter um irmão mais velho.  

A Íris tem uma irmã e a Nina é filha única. Elas 

não sabiam nada sobre irmãos. Mas a Leonor 

sabia perfeitamente.

Parecia que a Catarina e a Leonor tinham 

mais em comum do que ela tinha imaginado.

— Reparaste no barulho que o André fez  

a comer o pão? — perguntou a Catarina 

quando já estava na cama, puxando o seu 

edredão até ao queixo.

— Ele foi nojento — disse a Leonor a 

rir‑se. — Mas não tão nojento quanto o João. 
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O meu irmão bebe ervilhas! Põe‑nas na lín‑

gua, bebe água e engole‑as inteiras. É horrível. 

A Catarina agarrou‑se à sua barriga e 

olhou para a Leonor, que estava deitada no 

gavetão‑cama.

É tão divertido ter uma amiga a dormir cá em 

casa, pensou a Catarina.

Especialmente uma amiga que com‑

preende tão bem a vida dela.

— Trocavas o André por uma irmã mais 

velha? — perguntou a Leonor, dando um 

grande bocejo.

A Catarina parou para pensar durante um 

momento. Era uma boa questão. O André 

podia ser muito irritante, por vezes. No en‑

tanto, quando ela tinha problemas com os 
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trabalhos de casa de matemática, o irmão aju‑

dava‑a sempre.

E eles divertiam‑se muito quando brin‑

cavam à Luta Livre. Inventavam nomes es‑

tranhos, como o Destruidor de Corações 

Valentes e a Mulher Estrume… e a Mulher 

Estrume era bastante forte quando aplicava 

uma chave de cabeça ao Destruidor!

— Não — disse finalmente a Catarina. 

— Não trocava.

A Leonor soltou um suspirou sonolento.

— Eu também não — disse suavemente.

A Catarina pôs os braços atrás da cabeça 

e olhou para o teto. Naquele momento, sen‑

tia‑se muito próxima da Leonor. Sentia que 

podia falar realmente com ela.
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A Leonor 
é uma excelente 

amiga.

A Catarina deu em grande suspiro. A  

Leonor era, definitivamente, a pessoa certa 

para ela revelar o seu segredo especial.

Ninguém sabia do seu segredo, e ela guar‑

dava esse segredo há, pelo menos, duas semanas.

— Lenor? — sussurrou a Catarina, incli‑

nando‑se a borda da cama.



Mas a Leonor não respondeu. A Catarina 

sorriu para si própria quando reparou  

no cobertor encostado à almofada, ao lado  

da cabeça da Leonor.

Oh, pronto, pensou ela, aconchegando‑se 

dentro do edredão. Felizmente, temos o fim de 

semana todo para estarmos juntas. Posso contar‑lhe 

amanhã o meu segredo especial.






