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CAPÍTULO 1

NATAL NÃO‑TÃO‑FELIZ

F

echei o meu caderno dos desenhos com força. Normalmente, desenhar BD faz‑me sentir melhor,
mas desta vez não resultou. Era a manhã do dia de
Natal e até o Falhado estava a divertir‑se mais do
que eu.
Quanto ao Leo… bem, posso explicar mais tarde.
Naquela manhã, não havia propriamente uma
hoverboard ou uma viagem à neve embrulhada debai
xo da árvore. A minha mãe ofereceu-me roupa e dois
livros. A minha irmã deu-me um vale. Uma vez sem
ter de tirar a louça da máquina. A minha avó Dotty
deu-me um «abraço de Natal». A avó diz que ainda
está a trabalhar nas suas prendas.
Aquilo que não recebi foi a consola multiplataforma WormHole Premium. Era mesmo o que eu queria,

mas acho que tinha mais hipóteses se tivesse pedido
o Empire State Building ao Pai Natal. As WormHole
eram muito caras, e não andávamos exatamente a
nadar em massa naquele Natal.
Ainda assim, teria dado o meu dedo grande do pé
por uma consola daquelas. Além de terem os seus
próprios jogos, que são de longe os melhores, também
dão para jogos de todas as outras marcas. Só lhes falta limparem‑nos o quarto e fazerem‑nos os trabalhos
de casa. Sim, são assim tão fixes.
Não que eu esteja obcecado pelas WormHole, nada
disso.
Bem, sim, talvez um pouco.
Mas não era mesmo por isto que eu estava chateado.
— Muito bem, tenho de ir andando — disse a
mãe. Eram só 11h00, mas ela já estava a vestir o
casaco para ir trabalhar. Sim, isso mesmo. No Natal.
O Madison Hotel ia pagar muito bem aos empregados
que trabalhassem no grande jantar desse dia e a mãe
não podia dar‑se ao luxo de dizer que não.
— Eu depois compenso‑vos, malta — disse ela.
— Amanhã tenho o dia todo de folga e vamos fazer
um jantar de Natal como deve ser.
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O que é que havíamos de dizer? Não é que ela qui‑
sesse ir trabalhar no Natal. Estava apenas a cuidar
de nós. O mínimo que podíamos fazer era agir como
se não nos importássemos.
— Acho uma ótima ideia! — disse eu.
— É como se tivéssemos dois Natais! — acrescentou a avó.
— Pois, sem problema — concordou a Georgia.

E r a mq uees me ou
i s t ou e r i a !
q

É o máx imo!

S im !
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Acho que até a convencemos. E podíamos ter ficado
por ali se, mais uma vez, eu não tivesse dado com a
língua nos dentes. É que tenho este pequeno defeito
de, por vezes, levar as coisas um pouco longe demais.
Ou muito longe demais.
— Não te preocupes, mãe — disse eu. — Também,
quem é que precisa do Natal? Nós não!
Pois, brilhante! Como se fosse possível um miúdo
dizer uma coisa destas sobre o Natal!
Foi aí que a mãe parou de abotoar o casaco. Olhou
para mim com um sorriso meio estranho e os seus
olhos ficaram húmidos.
— Venho já — disse ela. — Eu… esqueci‑me das
chaves.
Depois, entrou na casa de banho e fechou a porta.
(Para tua informação: a mãe não guarda as chaves
na casa de banho.) Por acaso, tem passado lá muito
tempo desde que ela e o Sr. Fanucci, o meu professor
de Capacidades de Aprendizagem, terminaram o namoro. Admito que me fazia um bocado de confusão
que eles andassem juntos, mas preferia mil vezes
vê‑los aos beijos do que ver a mãe chorar.
— Muito bem, língua de trapos — disse a Georgia.
— Mas… — defendi‑me — Eu não queria…
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— Pois, Rafe, nunca queres — disse ela. Até a avó
olhava para mim como se eu tivesse pegado no Natal
mais triste do mundo e o tivesse tornado ainda mais
triste.
E acho que foi o que aconteceu.
É essa a minha especialidade.
Portanto, basicamente, esta foi a primeira jogada.
Daqui a nada já te conto sobre a segunda. A questão
é que este meu pequeno desastre de Natal foi o início
de tudo o que aconteceu a seguir naquele inverno.
Estou a falar de como me meti em maus lençóis
com a mãe, quase perdi o meu melhor amigo (aquele
que tem pelo), lancei o meu próprio império empresarial, sobrevivi à Grande Guerra dos Cães em janeiro
e, no meio disto tudo, aprendi alguma magia.
Aposto que não estás bem a ver onde é que isto vai
dar, mas é mesmo assim.
Continua a ler, OK?
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CAPÍTULO 2

MISSÃO NÃO CUMPRIDA

A

ntes de acrescentar o que quer que seja, quero deixar uma coisa bem clara. Eu devia estar
agradecido por um montão de coisas. Até um palerma
como eu sabia isso.
1. Tenho a melhor mãe do mundo. E também a melhor avó. E… bem, e uma irmã (podia dizer que estou
agradecido pela Georgia, mas não quero mentir).
2. Temos um apartamento fixe e comida na mesa.
Nem toda a gente tem, certo?
3. Tenho um cão superfixe, o Junior.
4. Também tenho um melhor amigo, o Flip Savage, que
é tão maluco, rápido a correr e divertido como o Junior.
5. E agora agarra‑te à cadeira: O FLIP RECEBEU
A CONSOLA MULTIPLATAFORMA WORMHOLE
PREMIUM PELO NATAL!

Portanto, escusado será dizer onde é que planeei
passar o resto das férias — na cave do Flip, a jogar
Casa do Thor, Conduzir no Telhado, Zombies na Escola
e, o meu preferido de sempre (e o preferido do Flip,
e o preferido de quase toda a gente no universo que
percebe qualquer coisa de WormHole), TrollQuest.
Uns quantos dias depois, ali estamos nós na cave
do Flip…
… mergulhados na nossa primeira aventura…
… e a correr pelas nossas vidas.
Estamos a percorrer um campo aberto, com bosques dos dois lados. Olho para a esquerda. Depois
para a direita. E tudo o que vejo são olhos amarelos
brilhantes a fixarem‑me de trás das árvores. São os
Aranhiços, sobre os quais nos avisaram. Ainda não
tive de lutar com eles e, se tiver sorte, nem chegarei
a fazê‑lo.
O nosso objetivo é chegar ao rio. É de esperar que o
Grindle, o mercador ambulante, nos tenha deixado lá
um par de canoas, mas, por aqui, nunca sabemos em
quem confiar. Gastámos as nossas últimas peças de
ouro para garantir essas embarcações. Se não chegarmos ao rio — e depressa —, aquele povo aranha vai
comer‑nos ao pequeno‑almoço, ao almoço e ao jantar.
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— Continua! Sempre em frente! — grita o Flip. Só
que o nome dele aqui é Tijox. Ele escolheu chamar-se
assim porque a sua personagem é forte e musculada
como uma parede de tijolo. Percebeste?
O meu nome é Muco, mas só porque me enganei
a escrever logo ao princípio. Era para ser Murro, por
causa da minha grande capacidade de esmurrar. Mas
agora não sei como corrigir isso sem ter de voltar ao
início do jogo.
Enfim... tenho problemas maiores com que lidar —
por exemplo, chegar vivo ao rio.

Tijox

Muco
17

Parece que, afinal, o Grindle é um homem de palavra. Estão duas canoas de madeira à nossa espera
quando chegamos à margem. Mas também temos
um monte de aranhas nojentas de olhos amarelos a
saírem das sombras e a deslizarem na nossa direção,
tão depressa quanto as suas pernas peludas lhes
permitem.
— Anda! — grito eu.
— Estou a andar! — grita o Flip.
Chego primeiro à minha canoa, empurro‑a para a
água e salto lá para dentro. O Tijox está mesmo atrás
de mim. E mesmo detrás dele…
FFSSSSSHH!
… passa um esguicho de ácido por cima da minha
cabeça. Olho para trás e o povo aranha parou na
margem. Não devem saber nadar, mas sabem cuspir,
e bem!
— Rema! Não olhes para trás! — grita o Flip.
— Estou a tentar! — respondo, manobrando o comando o melhor que posso. Mas, então…
FFSSSSHH… PLOC!
Olho de novo e vejo que o ácido está a abrir um
buraco na minha canoa.
— Fui atingido! — grito.
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A água continua a entrar e estou a ficar sem alternativas. Não posso nadar para fugir. O rio está cheio
de peixes‑serra‑elétrica — daqueles que transformam um troll em comida para peixinhos antes que
acabes de dizer «fim do jogo».
— Salta para o meu barco! — diz o Flip. Ele bem
tenta remar na minha direção, mas a corrente
afasta‑nos. Quanto mais esperar, mais difícil vai
ser conseguir.
Por isso, vou tentar. Levanto‑me. A canoa quase
se vira, mas consigo manter o equilíbrio. É então que
dou o salto mais desesperado do mundo, enquanto a
minha canoa se afunda, e...
— FLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP?
A mãe do Flip gritou tão alto do cimo das escadas
que a minha mão saltou automaticamente do botão
do comando.
— O Rafe está aí contigo? — pergunta ela.
— Estou aqui, Sra. Savage — respondo. O Flip tenta fazer pausa no jogo mas é tarde demais. O Muco já
estava na água, e os tais peixes‑serra‑elétrica faziam
agora aquilo que se esperava.
— Mãe! — grita o Flip. — Acabaste de matar o
Rafe!

19

— Desculpa lá, Rafe — diz ela. — Mas a tua mãe
está à tua procura, e não parece muito bem‑disposta
ao telefone.
— Que horas são? — pergunto-lhe.
— São 17h45 — responde a Sra. Savage.
— QUÊ? — exclamo, largando o comando em cima
do sofá. — Tenho de ir!
— Só mais cinco minutos — diz o Flip.
— Não posso — respondo, correndo pelas escadas
acima como se ainda tivesse monstros cuspidores de
ácido atrás de mim. Mas agora estava numa missão
totalmente diferente. Esta chamava‑se: Chegar a
Casa Antes Que o Meu Cão Faça Cocó no Chão Porque Eu Perdi a Noção do Tempo… Outra Vez.
E posso adiantar desde já que… não foi uma missão bem‑sucedida
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CAPÍTULO 3

MÃE MUITO ZANGADA

—

D

ESCULPA, DESCULPA, DESCULPA, DESCULPA! — disse eu, entrando em casa a correr.
Eram exatamente 18h00 e eu sabia que devia ter
voltado às 15h00 para ir passear o Junior. Mas agora
era tarde demais. Ali mesmo, no tapete da sala, estava… bem, digamos que estava a prova do falhanço
da minha missão.
Lembras‑te de como a mãe estava no capítulo 1?
Bem, pega naquela tristeza toda e transforma‑a em
zanga. Depois, acrescenta um pouco mais de irritação,
e polvilha tudo com algum cansaço e impaciência. Era
assim que ela estava quando cheguei a casa.
Por outras palavras, tinha estragado tudo. OUTRA
VEZ. Senti‑me tão culpado que nem conseguia olhar
para a mãe. Nem para o Junior.

— Peço muita desculpa — disse outra vez. — Eu
limpo isto.
— Sim, vais limpar — disse a mãe. — A seguir,
vais passear o Junior. E, depois, vamos ter uma conversa sobre isto. Pensei que estavas preparado para
a responsabilidade de ter um cão, Rafe. Mas talvez
eu estivesse errada.
— Quê? — exclamei. Tapei as orelhas do Junior,
só para o caso de ele poder estar a perceber aquilo.
— Mas ele faz parte da família!
— Pois! — disse a Georgia, vinda da cozinha.
— Não podemos desfazer‑nos dele. Por favor!
Claro, estava a ouvir tudo. A Georgia é como um
espião internacional, mas sem nenhuma das coisas
fixes e com todas as partes chatas de ser a irmã mais
nova. Mas adora o Junior tanto quanto eu.
A mãe fechou os olhos e abanou a cabeça. Depois,
sentou‑se e deu um longo suspiro.
— Não, claro que não — disse ela. — Desculpem. Não
foi isso que quis dizer. Têm sido semanas complicadas.
Além de ter trabalhado no Natal, andava a fazer
turnos duplos no Swifty’s Diner, seis dias por semana.
O que queria dizer que saía de casa às 5 da manhã
e chegava às 4 da tarde. Enquanto isso, eu ficava
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sentado na cave do Flip, a jogar TrollQuest e nem
sequer tomava conta do meu próprio cão.
Não disse nada. Acenei apenas e fui limpar a porcaria do tapete, enquanto a Georgia olhava para mim
como se eu tivesse acabado de ganhar o prémio para
o Pior Dono de Cão do Mundo.
Às vezes, gostava de ser um robot programável
em vez de um ser humano. Assim, pelo menos podia
programar o meu cérebro para coisas como NÃO ESQUECER DE PASSEAR O CÃO. Ou, melhor ainda,
APAGAR A GEORGIA DA BASE DE DADOS.

Olááá! Estou
aqui mesmo!

ORDEM ESSENCIAL:
N ÃO LUTAR

TEMA SEM DADOS:
ALERTA:
PASSEAR C ÃO
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Em vez disso, estou dependente deste meu cérebro
humano normal. Portanto, assim que pude, peguei na
trela do Junior e levei‑o a dar um longo e agradável
passeio, para ficar o mais longe da minha irmã que
fosse humanamente possível.
E também para dar algum tempo à mãe para se
acalmar.
Tipo, pelo menos até à primavera.
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CAPÍTULO 4

MUNDO‑CÃO

A

melhor coisa dos cães é que eles nunca ficam
zangados. Assim que o Junior percebeu para
onde íamos, ficou na melhor disposição possível.
É verdade, podíamos todos aprender muito com os
nossos cães.
Quando chegámos ao portão do parque dos cães,
o Junior já praticamente se tinha asfixiado a si próprio, tentando libertar‑se da trela. Adora aquele sítio
com a mesma intensidade com que eu adoro desenhar, pizzas e férias, tudo junto.
— Vê se trancas o portão! — gritou‑me uma senhora. São muito picuinhas quando toca a ter o portão do
parque dos cães fechado, o que é compreensível. Mas
algumas pessoas podiam ter um bocadinho mais de
calma com isso, digo eu!
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— Ei, Muffin! Chegou o Junior! — disse alguém.
Eu chamava a este sítio Mundo‑Cão. Sabia o nome
da maioria dos cães, mas não dos donos. Para mim,
eram a Rapariga do Poncho, a Rapariga aos Gritos
ou o Grande Barbudo. Coisas assim.
Às vezes, a Marley Grote também trazia o seu cão
a este parque. A Marley é uma miúda da minha escola e que foi, de certa maneira, se é que se pode dizer,
mais ou menos, quem me deu o meu primeiro beijo. Já
não nos falamos assim muito. Acho que eu devia ter
feito alguma coisa depois de nos beijarmos, mas não
soube o que fazer e ela nunca me disse. Sempre que
a vejo, fico um pouco constrangido, mas a boa notícia
é que ela foi viajar com a família durante as férias.
Entretanto, o Junior já estava a cumprimentar o
Muffin, o Charlie, o Blanco, o Jed, a Dakota e todos
os outros. Depois, o Tipo Super Alto atirou uma bola
de ténis e os animais foram todos a correr, como se
ela fosse um coelho vivo coberto de molho. O Junior
estava a divertir‑se à grande.
Eu não. Estava ali parado, de olhar distraído, tentando pensar numa forma de tornar as coisas melhores para a mãe. De a ajudar, para ela não ter de
trabalhar tanto e não estar sempre tão cansada.
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Será que podia arranjar um emprego? O que podia fazer um miúdo desmiolado como eu? Ninguém
ia, com certeza, pagar‑me para jogar TrollQuest ou
apanhar cocós do Junior.
— Ai… Meu… Deus… será possível que esteja
tanto frio aqui? — disse alguém atrás de mim.
— Também acho, bolas — respondeu alguém.
Virei‑me e vi a Senhora do Starbucks a falar com
a Candy Crush. Uma delas aparecia sempre com um
balde enorme de café e a outra nunca parava de jogar
Candy Crush no telemóvel, mesmo que estivesse a
falar com outra pessoa.
— O mais deprimente é que… aahh! — disse
a Candy Crush, enquanto esmagava uma goma.
— É que o inverno ainda agora começou. Ainda vai
demorar muito até… oohh, nãão!
Acho que tinha acabado de perder o jogo.
A seguir, ouvi outra pessoa.
— Por favor, peço‑te, Daisy, despacha‑te!
Olhei e vi que a cadelinha do Tipo de Argola no
Nariz estava a dar milhares de voltas, à procura do
local perfeito para fazer chichi.
O Tipo de Argola no Nariz também não parecia
muito satisfeito por estar ali. Tal como a Senhora do
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Starbucks, a Candy Crush e eu. De facto, parecia que
os únicos que ficavam contentes por vir ao parque dos
cães eram os próprios cães.
Foi aí que algo dentro da minha cabeça fez CLIC!
Ou talvez tenha sido mais um BUM!
Sabes aquelas ideias que chegam devagarinho,
como uma panela de água a ferver? Não foi o caso
desta. Esta foi mais tipo uma explosão. Numa fábrica
de dinamite. Dentro do meu cérebro.
Eu ia abrir um negócio. Um negócio de passear
cães. Era a ideia perfeita, por três razões:
1. Ia deixar a mãe feliz. Isto ia mostrar‑lhe que
eu podia ser responsável e ganhar o meu próprio
dinheiro.
2. Ia fazer o Junior feliz. Não podemos esquecer
‑nos de passear o nosso cão, se tivermos um negócio
de passear cães, certo?
E 3… faz‑me aí um solo de bateria, por favor. Porque, se eu fizesse as coisas bem, podia ganhar dinheiro suficiente para ter a minha própria consola
multiplataforma WormHole Premium.
É a isto que eu chamo uma situação de ganhar+
+ganhar+ganhar.
Por outras palavras: BUM!
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CAPÍTULO 5

UM BACANO COM UM PLANO

D

urante a noite, estive por toda a Internet. Não,
isto não quer dizer que fiquei famoso, mas que
andei a pesquisar tudo o que precisava de saber para
passar à ação.
Vi uma série de coisas sobre criar «planos de negócios formais» que, num dos sites, era comparado
a desenhar um «mapa do caminho» para as minhas
«metas e objetivos».
Por isso, comecei por desenhar um mapa, ainda
que não fosse do género que eles pretendiam. Este
era uma representação do nosso bairro, com toda a
gente que eu conhecia que tinha um cão.
Depois, passei algum tempo a pensar na parte
relativa ao dinheiro, que é o meu tema preferido.
Primeiro, fui ver o preço da consola. Uma igual à do

S r . S c h n e id e r

CA
SA

Mundo-Cão

Flip custava 399 dólares e já vinha com três jogos
incluídos, sendo um deles o TrollQuest.
Então, pensei no seguinte. Guardaria metade daquilo que ganhasse no banco. Já tinha 15 dólares e
42 cêntimos na minha conta‑poupança, o que queria
dizer que ainda precisava de juntar mais de 380 dólares para a consola.
A outra metade guardaria no meu mealheiro, para
tudo o resto que fosse preciso. Assim, não teria de pedir
dinheiro à mãe.
Vi mais um site ou dois e decidi cobrar cinco dólares por cada passeio. Não sabia quantos cães conseguia passear num dia, mas, mesmo que fossem só
três, seriam logo 15 dólares.
A seguir, peguei na calculadora e comecei a ficar
realmente entusiasmado. Porque 15 dólares vezes
sete eram 105 dólares por semana. E 105 dólares
vezes quatro, eram 420 dólares por mês.
Pensei: porquê parar por ali? O Steve Jobs sabia
que ia ser zilionário quando começou a construir
computadores? Provavelmente, não. O Jay-Z sabia
que a sua primeira canção ia ser um sucesso e vender milhões enquanto a escrevia? Provavelmente,
não.
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3 passeios por dia x $5 =
$15
$15 x 7 dias por semana
= $105
$105 x 4 semanas por mês =
$420!
!!

Não quer dizer que eu fosse de certeza ganhar um
zilião logo à partida. Só acho que não vale a pena
comprarmos um bilhete da lotaria se não acreditarmos que vamos ganhar, certo? Por isso, mais vale
pensarmos em grande.
E, se fores capaz, bem podes pensar em MUITO
grande.
Na verdade, eu já estava a ver a coisa…
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CAPÍTULO 6

O SONHO DO SUPER PODEROSO

C

á estou eu, no meu avião da empresa, a tomar
banho em notas de cem dólares, enquanto descemos para Miami, para passar o fim de semana.
Amanhã temos a inauguração da nossa milésima
loja, que é também a maior de todas. Porque, aquilo
que a McDonalds é para os hambúrgueres, nós somos
para o passear‑cães.
Toda esta história do império empresarial está a
correr melhor do que eu alguma vez imaginei.
Aliás, risca isso. Está a correr exatamente como
eu imaginei. Ainda bem que me lembrei de pensar
em GRANDE.
Portanto, assim que acabei de me perfumar com
este cheiro a dinheiro novo, saltei da banheira e vesti
um daqueles roupões super fofos. Estou atrasado para
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uma reunião de trabalho com o meu Vice‑Presidente
Global.
Por reunião de trabalho, refiro‑me a ir até ao balcão de hambúrgueres tudo‑o‑que‑conseguires‑comer,
que existe na sala de jantar executiva do avião.
E por Vice‑Presidente refiro‑me, claro, ao Junior.
— Como estão os nossos lucros neste trimestre?
— perguntei, quando nos sentámos para comer dois
hambúrgueres de tamanho gigantesco.
O Junior limitou-se a dar um OK com a pata, pois
tem a boca cheia. Já para não referir que os cães
não falam. Pelo menos, por enquanto. No laboratório, continuamos a trabalhar naquela tecnologia de
ladrar‑para‑voz, e parece que pode estar pronta a ser
lançada no verão.
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Entretanto, tenho quase a certeza de que os grandes impérios empresariais podem ter um monte de
vice‑presidentes e, por isso, vou também meter o Flip
neste negócio. O Junior é VP para as Vendas, Marketing, Comida de Cão e Aperitivos.
E o Flip é o VP encarregado de Todas as Coisas Fixes Que Podemos Fazer Agora Porque Esta Empresa
É Praticamente Feita de Dinheiro.
Como, por exemplo, a já planeada abertura do primeiro Parque‑Aventura TrollQuest do mundo, em
tamanho real.
E a ilha tropical que vou oferecer à mãe no Dia
da Mãe.
E a propriedade de luxo numa estância de esqui
que vou dar à avó.
E talvez um belo par de meias para a Georgia.
E sabes o que dizem quando estás a 30 mil pés de
altitude, no teu avião particular, com a boca cheia de
um hambúrguer‑pizza de bacon e queijo, e não se vê
nada no horizonte a não ser lucro, não sabes?
O céu é o limite, meu! Pensa em grande! Sonha!
E obrigado pelo negócio.
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CAPÍTULO 7

PRIMEIRO CLIENTE… QUASE

Q

uando me levantei, na manhã seguinte, a mãe
já tinha saído há muito para o trabalho. A avó
estava a jogar Mahjong no centro de dia para seniores e a Georgia estava a fazer trabalhos de casa. Nas
férias. Claro.
Agora que andávamos os dois na básica, já podíamos ficar uma parte do dia sozinhos em casa. E eu
tencionava aproveitar isso.
— Vou dar um passeio com o Junior — disse eu,
sem grandes pormenores. Não queria que a Georgia
soubesse do meu negócio. Pelo menos, não enquanto
ele não existisse realmente.
E, como também não tinha dito nada à mãe, fiquei
‑me ali por perto de casa. Por enquanto, só queria
falar com algumas pessoas que conhecia.

E a primeira no meu mapa era o Sr. Schneider, que
morava ao virar da esquina.
O Sr. Schneider era um velhote que andava sempre
com uma muleta, mesmo quando ia buscar o correio à
caixa. Tinha um velho cão‑pastor chamado Max. Não
sabia se o Max precisava muito de passeios, mas não
fazia mal perguntar.
— Rafe! — disse o Sr. Schneider, quando me abriu
a porta. — Em que posso ajudar‑te?
— Vim cá perguntar se quer que vá passear o Max
— disse eu.
— Se quero o quê? — perguntou ele, pondo a mão
enrugada por trás da orelha.
— Passear o Max! — disse eu mais alto.
— A sério? Não posso dizer não a isso!
— Ótimo! — respondi.
— Maxie! — chamou ele. Depois, meteu‑se dentro
de casa.
E eu pensei — tcharan! Tinha começado o negócio
há dois minutos e já conseguira o meu primeiro cliente.
— São cinco dólares cada passeio! — gritei lá para dentro. — E preciso da trela! Mas tenho os meus
próprios sacos de recolha. Estão incluídos, não cobro
mais nada!
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— Só um segundo — respondeu o Sr. Schneider
lá de dentro.
Um monte de segundos mais tarde, ele voltou à
porta. Desta vez, trazia o Max pela trela e um saco
de plástico vazio.
— Vais precisar disto — disse ele, e deu‑me o saco.
— O Max faz uns cocós muito grandes.
— Bem, OK — disse eu, e guardei‑o no bolso, mesmo não indo precisar dele. — Quer que venha buscá
‑lo todos os dias ou…
— Bem, isso seria melhor do que bife do lombo! —
disse ele. — Aprecio muito o que estás a fazer, Rafe.
— Sem problema — respondi.
— Gostava de poder pagar‑te, mas…
— Como?… — perguntei.
— A Segurança Social já não é o que era — disse
ele. — Sabes como é.
Por acaso, não sabia nada de nada. Incluindo,
o que tinha acabado de acontecer. Porque agora estava com a trela do Max na mão e o Sr. Schneider já
fechava a porta.
Não é que me importasse de fazer o favor ao
Sr. Schneider. Ele era muito simpático e parecia
nunca ter visitas. Era só que… bem, quer dizer.
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Não se compram muitos aviões particulares a fazer
‑se favores.
De repente, antes que eu pudesse mexer‑me,
a porta abriu‑se outra vez.
— Espera aí, Rafe — disse ele. — Esqueci‑me de
tirar essa moeda que tens aí na orelha.
— O quê na minha quê? — perguntei.
— Nada na minha mão, vês? — disse ele,
mostrando‑me a mão. Depois estendeu‑a por trás da
minha cabeça, ouvi um pequeno clic e ele apareceu
com uma moeda saída de lado nenhum.
— Como é que fez isso? — perguntei.
— Da mesma maneira que se chega a Hollywood
— disse ele.
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— Como?…
— Ensaiando, ensaiando, ensaiando! — respondeu.
Depois, pôs‑me a moeda na mão. — É para ti, meu
amigo.
Continuava sem saber o que fazer. Quer dizer,
o que farias tu? Achei que tinha de lhe passear o cão
pelo menos uma vez. Depois, logo pensava no resto.
Portanto, agradeci e meti a moeda no bolso.
— Volto em breve — disse‑lhe.
— Não tenhas pressa — respondeu ele.
E eu pensei — pois, OK. Nem tinha tempo para
não ter pressa. Tinha de começar a ganhar dinheiro
a sério, o mais depressa possível.
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