


JAMES PATTERSON é um dos escritores mais 
bem-sucedidos em todo o mundo, autor das coleções infantojuvenis 
Maximum Ride, Witch & Wizard e Daniel X (ficção científica), do 
livro Med Head e da coleção policial protagonizada pelo detetive 
Alex Cross. As suas obras são bestsellers internacionais, tendo re-
cebido vários prémios ao longo da sua carreira, incluindo o de Autor 
do Ano 2010 dos Children’s Choice Book Awards. É desde há vários 
anos o autor que mais vende em todo o mundo. Vive na Florida.

CHRIS GRABENSTEIN é um autor multipremiado pelos seus 
thrillers e livros de mistérios. Colaborou com James Patterson no 
livro Daniel X: Armageddon. Vive em Nova Iorque.

LAURA PARK, cartoonista e ilustradora, desenhou todas as ilus-
trações da série «Escola», escrita por James Patterson. Vive em 
Chicago com o seu animal de estimação, uma pomba.

Eu e este tipo  

somos mega 

        cómicos!
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Para a Serena Wetmore,

a maior fã do Jamie.

JP

FORC,A,

EU
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PRIMEIRA PARTE

Finalmente, a Final!
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Capítulo 1

COMEÇA A CONTAGEM 
DECRESCENTE

Olá! Eu sou o Jamie Grimm e é espetacular estar 
outra vez em frente a um público. Assim, quando eu 
morrer, daqui a três dias, pelo menos não estarei so-
zinho.

BREVEMENTE
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Deixa-me explicar.
Ganhei algumas rondas de uma coisa chamada 

O Miúdo Mais Cómico do Planeta — as competições 
local, estatal e regional e a semifinal. Agora, daqui a 
três dias, vou estar na FINAL em Hollywood.

Estou a fazer os possíveis para não me passar da 
cabeça.

Infelizmente, todos insistem em relembrar-me  
a desgraça iminente.

Os meus amigos na escola.

Viva H
ollywood!

Onde a f
inal 

vai ter lugar

Daqui
 a três dias!

 E tu vais morrer. Em Hollywood. Daqui 
a três dias!
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A funcionária da cantina.

Professores, desconhecidos… até os painéis lumi-
nosos de Times Square!

Fiz o puré  
muito macio para  

que só te engasgu
es 

na final!

PRATO  DO DIA
Creme de Legumes

DAQUI  
A TRE^S DIAS
Creme de puto cómico

APENAS!

O MIUDO

MAIS

P L A N E TAd o

P L
O F

GRIMM VAI MORRER NO PALCO
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Toda a minha vida tem girado à volta deste concur-
so de comédia de loucos. Consegui passar os Dezasseis 
Melhores e chegar à Elite dos Oito, onde espero con-
seguir garantir um lugar na Final dos Quatro.

Ah, caso ainda não saibas, isso vai acontecer dentro 
de TRÊS DIAS.

Mas não te preocupes. Mesmo que não vivas na 
zona de Los Angeles, vais poder ver-me a morrer. Em 
direto. No canal YUX, da TV Cabo.

A propósito, «morrer no palco» é aquilo a que os co-
mediantes chamam de falhar, quebrar ou enterrar-se 
de tal forma que são atacados com vaias e alvejados 
com fruta podre. É o que provavelmente vou estar a 
fazer daqui a, hum, talvez TRÊS DIAS!

Por isso, preparem o hino olímpico.
Tudo se resume a isto, como dizem no Canal Des-

porto. É agora ou nunca. Marcar ou morrer. É o tudo 
ou nada. Daqui a três dias já não haverá amanhã, 
por isso, quem quer saber da previsão do tempo para 
daqui a quatro dias?

Pois. Esta cena da comédia está prestes a tornar-se 
superséria. E, como eu já disse, para esta ronda final 
só oito de nós ainda se aguentam em pé.

10
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Na verdade, os outros sete miúdos é que vão estar 
em pé. Eu? Nem por isso.

Caso não tenhas reparado, sou um comediante de 
stand-up que não consegue pôr-se de pé.

T R Ê S  D I A S ?
J á  s a b i a m  q u e  a  f i n a l  t e m  l u g a r  d a q u i  a

Se eu morrer  
no palco, toquem 

uma música 
  «à minha altura»  

    no meu funeral.

11
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Capítulo 2

TERRA DOS SORRISINHOS: 
LUGAR DE CARRANCUDOS

Apresento-te os Sorrisinhos.
É esse o nome que dou à minha tia, tio e primos. 

Tenho vivido com eles em Long Beach, um subúrbio 
da cidade de Nova Iorque, desde que saí do centro 
de reabilitação onde estive depois daquele horrível 
acidente de carro. Aquele que levou os meus pais e 
a minha irmã, já para não falar do uso das minhas 
pernas, dos pés e dos dedos dos pés.

Estás a ver como os Sorrisinhos estão excitados 
com o grande concurso? Acredita em mim, para eles, 
isto é estar excitado.

— Vê lá se levas uma muda de roupa interior lava-
da para Hollywood — diz a tia Sorrisinhos.
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— E uma escova de dentes — acrescenta o tio Sor-
risinhos. — Mas não a embrulhes dentro da roupa 
interior. Fiz isso uma vez e depois arrependi-me.

Já reparaste que os Sorrisinhos sorriem pouqui-
nho? É por isso que lhes chamo isso. Até o cão, o Velho 
Risadas, tem aquela cara triste. A última vez que 
abanou a cauda foi para afastar uma mosca.

Rolo do meu quarto, na garagem dos Sorrisinhos (é 
onde eles guardam tudo o que tem rodas — corta-rel-
va, carrinho de mão, limpa-neves, eu), e ponho-me a 
caminho da escola. Como ainda é muito cedo, os pas-
seios estão cheios de cães a passear as suas pessoas.

Acredita, cá por  
dentro também na~o 
estamos a sorrir.

13
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Sim, claro — podes pensar que são as pessoas que 
passeiam os cães, mas não é essa a minha opinião.

Vá lá, se duas criaturas andam lado a lado e uma 
está a apanhar o cocó da outra, quem é que vocês 
acham que manda em quem?

A trela? É assim que os cães garantem que os hu-
manos não fogem.

Na verdade, ando a pensar em arranjar uns cães. 
Malamutes do Alaska. Seis. Como puxadores de tre-
nó são excelentes, acho que conseguia chegar à es-
cola bem mais depressa se os prendesse a um trenó 
e gritasse «Vamos!» Claro que com seis cães o mais 
provável seria ter de andar com um saco para dejetos 
de tamanho XL.

Há alguns cães que vêm cheirar-me, mas a maior 
parte das pessoas está tão bem treinada que nem 
repara em mim.

Eu sou uma espécie de Miúdo Invisível nas ruas 
de Long Beach, onde ninguém parece estar particu-
larmente interessado no grande concurso de comédia 
que vai passar num canal da TV Cabo daqui a menos 
de TRÊS DIAS!

Já na escola as coisas são diferentes.
Bem diferentes.

14
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Ei,  
quando

 é  

que ins
talam  

os WC  

pagos?

Onde h
á ca

~es,  

há pu
lgas!

O veterin
ário  

vai ter
 muito  

trabalh
o.

É um  

cowboy. Claro  

que ia q
uerer

    um ca~o  

   salsic
ha.
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Capítulo 3

POPULAR NA ESCOLA? EU?

— OMD! — guincha uma miúda bem gira que acho 
que pertence (ou devia pertencer) à claque feminina 
da escola. — É o Jamie Grimm!

Todas as amigas dela desatam a chiar, a gritar e a 
guinchar. Até me parece que o vidro do armário dos 
troféus vai rebentar quando um dos gritos se torna tão 
agudo que nem o Velho Risadas o conseguiria ouvir.

— Conheceste mesmo a Judy Nazemetz? — per-
gunta uma das fãs histéricas.

Não é uma das minhas fãs. Esta miúda é louca 
pela Judy Nazemetz, que faz parte do grupo de oito 
miúdos que vão competir na final. A Judy é muito fixe 
e incrivelmente divertida, e já tem a sua própria série 
no canal Disney chamada Judy! Judy! Judy!

— Iá! — respondo-lhe. — Somos amigos.

Uau! Nós conhecíamo-lo 
quando ele na~o era ninguém, 

a na~o ser nosso amigo.
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A final é, tipo,  
daqui a menos de três 
dias, mas mais do que

   dois.

      O Jamie vai 
     aparecer na TV. 

 Outra vez! Ele é famoso! 
Como o Danoninho 

      e o Capita~o Iglo! 
    Também os vi na TV!

Uau! Nós conhecíamo-lo 
quando ele na~o era ninguém, 

a na~o ser nosso amigo.

E gosta de  
maníacas?

O Jamie gosta  
de carolas.

Ei, calma aí com 
  a Matemática,
      carola.

Eu <3 o  
Jamie!OMD, ele é  

ta~o lindo!
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— Também conheces o Bruno? — pergunta outra 
miúda num tom babado, pestanejando.

O Bruno Bresaola é outro comediante da Elite dos 
Oito. Tem aí uns 16 anos, autointitula-se Cebolinho 
Italiano e anda sempre com uma t-shirt branca muito 
justa que lhe deixa os músculos do peito bem visíveis. 
Bem, já agora, deixem que vos diga que, de cada vez 
que faz uma piada, o Bruno agita os músculos, como 
quem diz: «Já está!» 

— Não conheço o Bruno — respondo-lhe. — Ainda 
não. Mas vamos estar juntos em Hollywood.

Nessa altura quase fico surdo. Porque uma monta-
nha de miúdas grita aos meus ouvidos.

Até o meu velho rival da comédia, o Vincent O’Neil, 
que dizia a toda a gente que tinha «milhentas vezes 
mais piada do que o Jamie Grimm», já é meu fã.

Boa! J
á só 

faltam
 

novec
entas

 

e nove
nta e

 

nove m
il, 

novec
entas

 

e nove
nta 

e oito
.

   O que 
tens

 quan
do  

 mistur
as um

 elefa
nte  

  com
 um can

guru?
  

   Cr
ater

as na
  

    A
ustrá

lia.

O que 
é que

 os 

canib
ais c

hamam 

  aos
 atle

tas?
  

  Fas
t foo

d.
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— Toma lá uma piada que podes levar para Holly-
wood — diz-me, quando nos cruzamos no corredor.

— Obrigado, Vincent, mas…
— Como é que pões um lenço a dançar?
Encolho-me um pouco.
— Metes-lhe um macaco dentro?
— Oh, já tens essa. Boa! Toma outra.
— Hum, já não ando a fazer piadas sacadas de li-

vros de anedotas, Vincent. Estou a tentar ir por piadas 
que sejam mais inspiradas na vida re…

— O que é que o Ursinho Pooh diz ao agente dele?
Esta não conheço. Assim sendo, encolho os ombros.
— Quanto mel rendeu? — lança ele. Agora só me 

apetecia poder des-conhecê-la. — Estás a ver? Quanto 
mel rendeu! Porque o normal é as estrelas de cinema 
perguntarem aos agentes «Quanto papel rendeu?», 
mas como o Pooh é um urso…

— Pois. Percebi. Obrigado.
— Podes usar à vontade. Nem precisas de dividir 

os cem mil dólares comigo quando ganhares.
Esqueci-me de referir isso?
O vencedor do grande prémio do concurso do Miúdo 

Mais Cómico do Planeta leva para casa um cheque 
de cem mil dólares.

19
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Capítulo 4

OS MELHORES  
(AMIGOS, NÃO GRACEJOS)

Bem, se andasses comigo na escola já saberias que 
os meus melhores amigos são a Gilda Gold, o Joey 
Gaynor e o Jimmy Pierce.

A Gilda é corajosa, esperta e divertida. Sabe mais 
acerca de comediantes clássicos do que eu.

Olhem a minha imitac,a~o do 

Groucho Marx: «Acho a telev
isa~o 

muito educat
iva. Sempre que alg

uém 

a liga, eu v
ou para out

ra divisa
~o 

e leio um bom livro.»
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O Gaynor? É um pouco mais cáustico do que a 
maior parte dos miúdos da nossa idade. Até do que 
aqueles que têm argolas no nariz como ele.

E o Pierce é o nosso génio. Sabe tudo, incluindo o 
facto de que é fisicamente impossível um porco olhar 
para o céu, pelo que nunca saberão quando um dos 
seus companheiros estiver realmente a voar.

  Até dá jeito para pendurar 

  umas coisas. Tipo as chaves 

  de casa ou meias suadas.

Nunca confiem num átomo.  Eles esta~o por trás de tudo!
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Estes três têm sido os meus parceiros ao longo dos 
bons e dos maus momentos, e depois bons outra vez 
e ainda alguns maus, e outros excelentes. É como se 
fôssemos uma embalagem de bacon fatiado.

Mas ultimamente…
Bem, não tenho propriamente tido muito tempo 

para eles. Tenho andado assim para o ocupado, per-
cebes? A escrever material novo. A preparar a roupa 
interior lavada que tenho de levar na viagem à Cali-
fórnia. A vibrar com todas aquelas miúdas giras da 
claque que gritam aos meus ouvidos.

Em suma, a ser o homem do momento.

Na~o conhecíamos 
aquele tipo da 

cadeira de rodas?

CóMICO

Có MI C O

Na~o te vais esquecer 
de nós quando fores 
famoso, pois na

~o, 
Jamie?

Claro que na~o, 
Sr. Sei-lá-o-seu-nome.

EU EU
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Mas, apesar de toda a atenção que este concurso 
de comédia atraiu sobre mim, tenho-me lembrado de 
que era tudo bem mais divertido quando eu fazia com 
que a Gilda, o Gaynor e o Pierce se desmanchassem a 
rir à volta da mesa dos falhados, na cantina da escola.

Nessa altura não havia concursos nem cheques 
gigantescos impressos em cartão.

Nessa altura, ter piada era apenas divertido.
É estranho sentir saudades dos «bons velhos tem-

pos» quando eles aconteceram, tipo, há umas duas 
semanas?

Talvez exista uma coisa do estilo «demasiado di-
vertido». É assim como demasiado gelado. Sabe bem 
quando o metemos para dentro à maluca. Mas, depois, 
ficamos enjoados.

É isso mesmo que isto é.
Enjoativo.
Mas eu continuo a metê-lo para dentro.

23
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Capítulo 5

A MARRAR PARA A FINAL

Bem, como eu dizia, não tenho propriamente tempo 
para me preocupar com as saudades dos meus amigos.

A contagem decrescente não para.
Acelero pelo passadiço fora em direção ao restau-

rante do meu tio Frankie para ir fazer os trabalhos 
de casa. Não são os de Álgebra, nem os de Ciências; 
são os de Comédia.

Ando a marrar para A Final da Comédia, enquanto 
a maior parte dos miúdos marra para os exames.

O tio Frankie foi o primeiro a sugerir que eu me 
inscrevesse no concurso de comédia. Ele via-me a con-
tar piadas de partir o coco a rir aos clientes quando 
eu estava de serviço na caixa registadora, depois das 
aulas e ao fim de semana. Na altura, eu tinha a cabeça 
a transbordar de piadas porque enquanto estive no 
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centro de reabilitação, depois do acidente, os médicos 
e as enfermeiras emprestaram-me um monte de livros 
de piadas e de vídeos de comédia. Todos me diziam: 
«Rir é o melhor remédio.» Acho que decorei todos os 
clássicos da comédia alguma vez feitos. E, por isso, se 
um cliente fazia algum pedido especial, eu tinha todo 
o gosto em fazer-lhe o jeito.

A propósito, o meu tio Frankie é um treinador de 
comédia fantástico. Afinal, ele já conhece os meandros 
do mundo das competições. Já foi o campeão de ioiô de 
Brooklyn. E chegou às Olimpíadas Mundiais de Ioiô, 
onde ganhou uma medalha de ouro. Vinha agarrada 
a um fio, para ele poder rodá-la.

Toca 
a rolar!
Está na 

hora de os 
pôr a rir!

Pobre
crianc,a!

A NOSSA 
COMIDA 

É DO 
MELHOR

NÓS 
CÓMICOS

ONDE COMER E 
RIR FAZEM 

PARTE DO MENU

E

RESTAURANTE «Boa Comida àBeira-Mar» do TIO FRANKIECAMPO DE TREIN O DE COMÉDIA
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Para me ajudar a entrar «no espírito», o tio Fran-
kie — que tem uma obsessão pela final ainda pior do 
que a minha — redecorou completamente o interior 
do restaurante. As paredes estão cobertas de fotogra-
fias de comediantes famosos e de capas de álbuns de 
comédia.

— Isto é como o Passeio da Fama dos Comediantes 
— diz o tio Frankie. — E vamos guardar um espaço 
aqui bem no meio para ti, Jamie.

O tio Frankie acrescentou mesmo algumas sandes  
ao menu do restaurante — todas com nomes de hu-
moristas famosos. A Lucille Ball é uma sandes de 
almôndegas. A Jon Stewart vem com pedaços de carne 
guisada e um cheirinho a queijo creme. A Jerry Lewis? 
Imenso presunto.

— Hollywood, aqui vamos nós! — diz o tio Frankie. 
Está na hora de retomarmos os treinos.

Já vos disse que o tio Frankie vem comigo à Cali-
fórnia?

E, enquanto lá estiver, vai continuar a ser o meu 
treinador de piadas.

Já para não dizer que é o meu melhor amigo.

26
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  Jimmy Fallo
n: «Novos 

estudos
 revela

ram que os
 

humanos po
dem ter um

 gene 

preguic,o
so. Os cient

istas já
 

podiam
 ter de

scobert
o mais, 

mas para
 quê da

rem-se 

ao trab
alho?»

Jerry Seinfeld: «Bozo, o Palhac,o. Será que é preciso “o Palhac,o”? Na~o vamos confundi-lo com Bozo, o Fiscalista!»

Bart Sim
pson: 

«Eu na~o sou um
 totó. 

Sou apen
as um 

desporti
sta dem

asiado 

fixe par
a pratic

ar 

desporto
.»

EU
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Capítulo 6

GARGALHADAS EM CÍRCULO

A preparação intensa não para, pois o tio Frankie 
volta a pôr-me no centro das atenções — atrás da 
caixa registadora.

— Vamos lá, malta — anuncia. — Faltam apenas 
dois e 1/1936 dias para a primeira ronda da final do 
concurso O Miúdo Mais Cómico do Planeta. Ponham-
-se na fila, escolham uma piada. Jamie? Está na hora 
de os fazeres rir.

Sinto-me como um pugilista a martelar num saco 
de boxe. Um jogador de futebol americano a treinar 
a alternância entre corrida rápida e lenta. Um tipo a 
jogar críquete montado a cavalo. Não. Esperem. Isso 
é polo.

— Rodney Dangerfield — diz o primeiro cliente 
da fila.

Miolo6.indd   28 2/9/15   2:57 PM



Alargo o colarinho, como o Rodney faria.
— Que raio de cão eu tenho. O osso preferido dele 

está no meu braço. Trabalhei numa loja de animais e 
as pessoas viam-me com o braço no ar e perguntavam 
se eu ainda queria crescer muito.

KA-CHING! A caixa registadora imita o som do 
rufar dos tambores.

— Zach Galifianakis — diz o Sr. Cheeseburguer 
com Batatas Fritas.

— Com que idade se pode dizer a uma autoestrada 
que é adotada?

KA-CHING!

  «Sinceram
ente, ac

ho 

   que na
~o preciso

 de um

         ra
bo de ac,o

. Preferia

           
   mil vezes u

m

           
    rabo 

de boi

           
      estu

fado.»
    «Enviem as vossa

s 

  encomendas ced
o, para 

    que o
s Correio

s as 

    possa
m perder a

 

   tempo do Na
tal.»
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E assim continua — durante a hora mais movi-
mentada do jantar.

Outro dos meus grandes fãs, o Sr. Burdzecki, tam-
bém está na fila. Ele veio da Rússia para a América, 
por isso tento sempre dar-lhe uma piada clássica do 
Yakov Smirnoff.

— Na América, sabemos onde está o Wally — digo, 
e junto-lhe um sotaque russo, de forma que Wally soe 
a Vally. — Na União Soviética é o Wally que sabe onde 
VOCÊ está!

 O Sr. Burdzecki desata às gargalhadas e quase 
deixa cair o chapéu de pele.

— Concurso? — diz, e abana a mão com um gesto 
de desdém. — Bah! Não concurso. Tu mais cómico.

— Eu mais cómico?
— Da. Antes tu cómico, depois mais cómico, agora 

mega cómico.
(Acho que ele está a estudar os graus dos adjetivos 

na aula de Inglês Para Estrangeiros).
Quando a enchente da hora de jantar alivia, che-

ga o momento de levar a cabo a derradeira prova de 
resistência cómica.

30
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Para levar o meu treino ao limite, tenho de en-
frentar a audiência mais difícil perante a qual algum 
comediante alguma vez se atreveu a atuar.

É isso mesmo. Vou para casa.
Chegou a hora de fazer rir os Sorrisinhos (ou pelo 

menos de os fazer sorrir).
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