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SEGUNDA-FEIRA, 27 DE MAR O

BRRRGHH!!! O Tiago e o Simão 

estão a fazer barulho desde as seis menos 
um quarto da manhã.

       Ia dar-lhes um raspanete      , mas 

de repente lembrei-me de que hoje 

é o aniversário deles! 

Saí a correr da cama porque os aniversários são uma coisa 

incrível, mesmo os dos chatos Dos nossos irmãos!

E, portanto, fui causar confusão também com eles.

alvoroço

Tiago

Sim
ão

Superchatos
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8 9

Quando os pais vieram dar 

os parabéns aos gémeos, 

notava-se que estavam 

um bocado fartos de 

tanta confus o.

A mãe acendeu as velas do bolo e tivemos 

de ir todos para a sala….

Onde estava uma bateria

fantástica! 
Era para o Simão. 

E até tinha

           baquetas!

Ele experimentou-a logo 

e a confusão recomeçou! BUU
M!

+

Parabens!

TRAS, TRAS, BUM!

BONC, BONC, POMP!

BUM, BUM, PUMM!
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8 9

Foi então que o Tiago desembrulhou 

um trombone               e desatou 

a soprar nele que nem um louco.

Tanta confus o deu-me uma dor de cabe a.

    

A mãe gritou qualquer coisa. Acho que queria dizer que 

os instrumentos eram as prendas dos avós, mas, com toda 

aquela confusão, não a consegui ouvir muito bem. 

POMP!
TING, TING!

BUUUM!

FOOON FONFON FOOON!

TRRR TRRR…
BUM!

FOOON!

BONC, BONC...
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10 11

E pensava eu que não havia um único som 

que fosse pior do que o da minha flauta.

Mas agora tenho a certeza: há muuuuito PIORES. 
A sério! 
Muito mais BARULHENTOS do que TODAS
as coisas!

Portanto, preferi ir para a cozinha. O pai estava lá, a tomar um 

café.    Eu servi-me de um sumo       e ali ficámos os dois 

sentados, sem dizer nada de nada.

De qualquer forma, não teríamos 

conseguido ouvir-nos.
BONC, BONC!
FOOON FONFON FOOON!

--

CATRAPUM!

DING, DING, DING!

TUM!

NHEEEEC...
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10 11

A mãe entrou na cozinha com os gémeos.

Havia bolo de mil sabores para o aniversário deles 

e comemorámos fazendo música com os talheres 

(todos menos o pai).

O pai olhau para nós um bocado amuado porque ele prefere 

bolo de maçã.

Primeiro, os rapazes tinham de apagar as velas, nove cada um. 

Mas, como o Tiago apagou onze de uma só vez, o Simão

só ficou com sete.

Por isso, o Simão bateu com

as baquetas no Tiago e o Tiago 

começou a gritar e bateu no Simão.

IUPIIIIIIII!

TLIM 
PLIM 
TCHIM

toc toc 
toc 

toc toc 
toc 

toc toc 
toc

AAAAIIIII!

AF_M_MundodaCarlota3.indd   11 26/12/2018   13:55



12 13

Mas o bolo de mil sabores estava  
             MARAVILHOSO! Nhaaaaammm! 

O pai queixou-se porque no bolo havia pingos de cera 

das velas.

Mas podíamos tirá-los 

sem muita dificuldade.

Depois, disse que preferia ter comido 

uma tosta de queijo. 

Eu cá acho que ele estava 

a ter um mau dia.

Depois do pequeno-almoço, os gémeos 

puseram-se de novo 

a tocar a bateria 

e o trombone. 

O pai estava com os nervos em franja 
e disse que se ia embora para a escola

(ele é professor).

pingos de cera

FONFON FOOON!

BONC!

BONC! 

TUM!
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12 13

Pus a mochila a correr e perguntei-lhe 

se me levava à escola.

Mas tive de pedir aos gritos, 
para que ele ouvisse.

No caminho para a escola, não trocámos uma palavra. Estávamos 

tão bem em silêncio,       tão tranquilos.

No portão da escola, também estava tudo muito silencioso.

É que ainda eram sete e um quarto       e as aulas só 

começavam às oito.

Por isso, sentei-me num banco à espera.

Suspiro!

TING, TING!

BUUUM!

Levas-me?

zzzzzzzz
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14 15

À tarde , a avó         e o avô       vieram visitar-nos.

Estes avós falam um pouco mais alto do que os outros.

Mas eu estava encantada por terem vindo fazer-nos uma 

visita. Especialmente porque também me trouxeram uma 

surpresa: chocolate!               Mesmo sendo o aniversário 

dos meus irmãos, e não o meu!

Portanto, tu és o Tiago, 
o que fez anos?

Mais alto, 
querido!

O avô não ouve 
muito bem!

Eu sou o Simão.
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14 15

No preciso momento em que íamos comer mais um pedaço do bolo, 

a avó pediu aos meus irmãos que tocassem qualquer coisa.

Eu também fui buscar 

a minha flauta,   embora 

não tenham sido os avós que 

ma ofereceram, mas sim a mãe.

A verdade é que esta flauta me mete um bocado 

de medo… Acontece sempre alguma coisa 

esquisita quando a toco. 

Como o Tiago queria tocar a música 

dos Piratas das Caraíbas      , 
o Simão voltou a bater-lhe 

com as baquetas. 

Porque ele queria tocar a música 

do STAR WARS. 

Toquem algo com
os instrumentos que eu
e o avô vos oferecemos!

toc toc 
toc
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16 17

A verdade é que era indiferente o que quiséssemos tocar, 

porque dos nossos instrumentos nunca sairá uma música 

decente.

Comecei a soprar na flauta,                achando que, quando 

os gémeos arrancassem, ninguém me ouviria. E assim foi.

O Simão tocou a bateria com tanta força que deu cabo de uma 

baqueta.          E o trombone do Tiago soava como um elefante 

em sofrimento.

FOOOON FOOOOOON!

FIIIIIFIIIII
II

UUUUUUU!

BANG 

BANG!
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