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A Anna adora o Natal. É a sua época do ano 

favorita pois tudo parece ter um toque espe-

cial de magia.

Ela adora quando chega a noite e a casa 

fica escura, apenas com as luzinhas da árvore 

de Natal a piscar nas suas diferentes cores. 

Ela adora a casa de pão de gengibre, toda 

decorada com pequenas bolinhas prateadas 

de açúcar e glacé branco, que fica pousada 
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na mesa da entrada até que a mãe os deixe 

comê-la.

Ela adora toda a comida deliciosa que há 

no Natal, em especial o gelado de manga, a 

salada de fruta com ananás, as bengalinhas de 

menta, os pedaços de chocolate embrulhados 

em papel dourado que parecem um verda-

deiro tesouro de piratas…

Mas, acima de tudo, ela adora o passeio 

em família, rumo à cidade. É nessa altura que 

eles fazem as compras de Natal. O pai cha-

ma-lhe «Noite das Noites». E o melhor de 

tudo é que esse dia é hoje!

Desde que acordou, a Anna tem estado agi-

tada de tanto entusiasmo. Durante o pequeno-

-almoço, ela riu e cantou.
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— Cuidado! — disse o pai, quando ela 

entornou o leite com um toque do cotovelo.

Durante todo o almoço, a Anna pulou 

e dançou.

Vamos
às compras 
de Natal!

Vamos lá!
Vamos lá!
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— Ei! Acalma-te! — disse a mãe, quando 

a Anna saltou ao passar pela mesa.

Ela tagarelava sem parar e saltitava pela 

casa. Foi então que os seus irmãos, o William, 

o Henry e o Daniel, lhe gritaram, dizendo 

que estivesse quieta. E isso era realmente 

curioso, pois o William, o Henry e o Daniel 

costumavam, também eles, ser bastante irri-

tantes e irrequietos.

Mas a Anna não conseguia evitar. Não 

aguentava ficar sentada, e muito menos 

quieta. Era a noite mais entusiasmante do ano 

— bem, logo a seguir à noite de Natal — 

e ela sentia borboletas na barriga…

Aliás, ela achava que eram demasiado 

grandes para serem borboletas. Pareciam 
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mais gaivotas. Sim! Como as gaivotas do par-

que quando lhes atirava batatas fritas e elas 

ficavam doidas a bater as asas e a lutar pela 

comida.

Foi para o seu quarto e tentou ler um 

livro, mas não conseguia concentrar-se. Nem 

mesmo O Corcel Negro conseguia prender 

a sua atenção. Ela queria falar com alguém 

sobre quão divertida seria a ida às compras, 

mas a mãe estava ocupada a tratar do jardim, 

o pai estava a fazer uma pesquisa de trabalho, 

e os irmãos já lhe tinham pedido que os dei-

xasse em paz.

A Anna telefonou à sua melhor amiga, 

a Olívia, mas ela não atendeu. Tentou telefo-

nar à sua amiga Íris, mas a mãe dela disse que 



ela saíra com o pai. A Anna não sabia o nú-

mero de mais ninguém.

Decidiu ir dar um mergulho. Praticou 

o pino e as cambalhotas dentro de água. 

Estava a tentar ver quanto tempo aguentava 

a suster a respiração debaixo de água, quando 

ouviu o pai a chamá-la do outro lado da pis-

cina.

— Toca a sair da água, miúda! — gritou 

ele, enquanto a Anna balançava a cabeça para 

tirar a água de dentro dos ouvidos. — Vai-te 

arranjar! Os rapazes já estão prontos e temos 

de ir.
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A Anna correu para dentro de casa. Vestiu, 

apressada, a sua roupa mais bonita, enquanto 

a mãe chocalhava a chave do carro e os 

irmãos gritavam: «Vá lá, Anna! Toca a despa-

char!»

Finalmente, todos estavam prontos. Amon- 

toaram-se no carro e seguiram até à estação 

de comboios. Assim que compraram os bi-

lhetes, galgaram as escadas até à plataforma, 
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precisamente no momento em que chegou 

o comboio que os levaria à cidade.

A aventura tinha começado! As portas do 

comboio fecharam-se e a Anna suspirou de 

alívio. Os rapazes encontraram dois bancos 

corridos. A Anna espremeu-se entre o Henry 

e a janela.

— Não parece haver tanto espaço nesse 

banco como no ano passado — disse o pai.

— Não olhes para nós — disse o William. 

— A Anna é que cresceu muito.

— Sim — confirmou o Henry, belis-

cando-lhe o braço, na brincadeira. — Vejam 

só como está musculada.

— Para com isso — protestou a Anna, 

dando risadas enquanto o William lhe fazia 
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cócegas. — São vocês, rapazes, que estão  

a ocupar o espaço todo!

Isso era verdade. O William, o Henry e o 

Daniel eram altos, com ombros largos e bra-

ços fortes. Espremida ali, naquele lugar, a Anna 

quase parecia um fio de esparguete.

— Ah! Vocês estão a crescer tão depressa 

— disse a mãe, afetuosamente, com uma 
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pequena lágrima a sair do olho. — Estão 

todos a mudar tanto.

A Anna franziu o sobrolho. Ela preferia 

que a mãe não dissesse aquelas coisas. Não 

queria que as coisas mudassem. Desejava que 

todos ficassem sempre juntos, tal como esta-

vam naquele momento.

— Não chores, mãe — pediu o William, 

de forma carinhosa.

 — Eu vou ficar lá em casa até ter trinta anos, 

e podes continuar a tratar da minha roupa.

— E eu quero que continues a ler-me his-

tórias até eu ter quarenta — disse o Daniel.

— E podes continuar a limpar-me a cara 

suja com um lenço de papel até eu ter pelo 

menos cinquenta — acrescentou o Henry.



A mãe fez uma careta aos rapazes.

— Pois, pois, muito engraçados — disse 

ela. — Cresçam à vontade! Não se preocu-

pem comigo.

O pai pousou a mão no joelho da esposa.

— Não provoquem a vossa pobre e velha 

mãe, rapazes — brincou ele. — Ela ainda 

tem de nos pagar o jantar a todos.

— Ei, olhem! — disse a Anna. — É a 

nossa estação. É hora de sair!

Quando as portas se abriram, a Anna sal-

tou para a plataforma e inspirou o ar abafado 

da estação.

Tinham chegado à cidade!
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Os olhos da Anna brilhavam de entusiasmo. 

Normalmente, ela não gostava muito da ci-

dade. Era demasiado escura, com edifícios 

cinzentos e pessoas apressadas que não olha-

vam umas para as outras. Mas, no Natal, até a 

cidade parecia especial.

Estava tudo tal como a Anna se recor-

dava do ano anterior, talvez até melhor. 

As montras estavam decoradas com luzes 
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e pinheirinhos, e as árvores da rua estavam 

enfeitadas com pequenas luzinhas prateadas. 

Até as pessoas pareciam mais felizes e menos 

apressadas do que era costume.

Mais adiante, na esquina, uma mulher 

toda vestida de branco e com umas enormes 

asas de anjo distribuía flores e sorria para toda 

a gente.
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Do outro lado, viu adultos vestidos com 

os seus fatos de executivos, mas com diverti-

dos chifres de rena na cabeça!

— Toca a mexer! — exclamou o pai da 

Anna. — Vamos lá despachar as compras. Mal 

posso esperar pelo jantar!

Começaram a andar pelas ruas cheias 

de lojas, por entre a multidão. Como era 

difícil caminharem todos lado a lado, op-

taram por ir em pares. O William e o Da-

niel seguiam à frente — a Anna conseguia 

ver as suas cabeças loiras a destacar-se por 

entre a multidão. Depois, seguiam a mãe 

e o Henry, tentando acompanhar o William 

e o Daniel. Por fim, a Anna e o pai, de mãos 

dadas.
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Apesar de o pai ter dito que queria despa-

char as compras, na verdade ele não parecia 

ter muita pressa. Os dois seguiam descontraí-

dos, olhando para as várias montras e mos-

trando coisas um ao outro.

— Olha ali, Anna. Alguma vez viste uma 

rapariga com cabelos encaracolados tão com-

pridos? — perguntou o pai.

— Olha aquele cão com um barrete de 

Pai Natal! — disse ela, a rir.

A Anna percebeu que, afinal, a cidade 

era um lugar interessante. Algumas pessoas 

estavam bem vestidas, como se fossem para 

uma festa. Outras, vestiam roupas nor-

mais, como se viessem muitas vezes à ci-

dade.
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De repente, a Anna viu algo que a deixou 

curiosa. Num espaço estreito entre duas lojas 

estava um homem sentado num caixote. Tinha 

um cobertor pousado sobre os joelhos. No 

chão, ao seu lado, estava uma caixa de pape-

lão onde se podia ler a frase: «Pede um Desejo 

de Natal». Dentro da caixa estavam algumas 

moedas e uma nota.

O homem estava simplesmente ali sen-

tado, a ver as pessoas passar. Quando reparou 

que a Anna olhava para a caixa, ele piscou-lhe 

o olho e acenou-lhe de forma amigável. Ela 

apertou a mão do pai.

Mas, antes que pudesse dizer algo ao pai, 

ele já tinha avançado, e o homem sentado no 

caixote ficou para trás.
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— Estamos a chegar — disse o pai. — 

É só mais um quarteirão até à loja.

A Anna olhou em redor. As ruas conti-

nuavam iluminadas e alegres, mas, de al-

guma forma, tudo parecia menos mágico 

e menos perfeito do que momentos antes.



Todos caminhavam, pensando no Natal, 

nas compras, e em passar bons momentos, 

mas a Anna não conseguia parar de pensar na-

quele homem, sozinho, no passeio, com a sua 

caixa de desejos de Natal.






