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Quando temos doze anos, a vida pode 

ser bastante dura.

Os nossos pais tomam as decisões importantes 

sem nos consultarem e, muitas vezes, obrigam-nos 

a fazer coisas absurdas: beijar uma pessoa qualquer 

que nos põem à frente, brincar com os filhos dos 

seus amigos, darmo-nos bem com as nossas irmãs, 

obedecer a algumas pessoas só porque são adultas 

(até às monitoras do refeitório…). Mas o cúmulo 

é que nem sequer nos deixam escolher o que fazer 

nas férias!!!
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Este verão, o destino tinha guardada para mim 

uma surpresa muito especial. O sonho de qualquer 

um… Ir para a praia e empanturrar-me de gela-

dos? Horas ilimitadas na Internet? Maratonas de 

televisão e consola no sofá? Nããão.

Mas esperem, vou começar pelo princípio… 

Uma coisa muito «melhor»!
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Há dias em que o melhor seria não nos levan-

tarmos da cama. No entanto, como não sabemos 

quais serão esses dias (e, de qual forma, a nossa 

mãe obrigar-nos-ia à mesma), levantamo-nos.

Aquela parecia uma manhã normal: UMA 
SECA. Fazia calor e estava a ficar maldisposta por 

causa da sanduíche de chouriço que tinha devorado 

no intervalo e, principalmente, por culpa da minha 

irmã Sofia, que é uma anã de dois anos e meio.



Essa história de 
«dormir como um 
bebé» é a maior 

mentira do mundo. Quem a inventou nunca teve nenhum 
ao lado.

Já estava a dormir quando soou a campainha.

— Aaahhh!!! — gritei. Que susto! Emílio, o meu 

professor, olhou para mim com cara de mau. Ele 

controla tudo o que faço. Tenho tanta «sorte» que 

me sento na primeira fila, porque ele diz que pre-

fere «ter-me por perto» (e não, não me parece 

que seja por gostar muito mim.)

— Um momento — gritou, quando já íamos 

a sair disparados porta fora. — Tenho um en-
velope para vos dar.
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CONSELHO 1 :
LÊ SEMPRE OS PAPÉIS QUE OS PROFESSORES TE 

DÃO, ANTES DE OS ENTREGARES AOS TEUS PAIS.

Poderá existir um ambiente mais propício para 
espairecer do que com os seus próprios colegas? 
Deste modo, salvaguardam-se os problemas de 
integração no grupo e a possível desvinculação 
dos mais tímidos, fomentando-se, consecutiva-
mente, a coesão natural.

Costumam ser ninharias, coisas sem interesse 

nenhum ou que qualquer pessoa normal está farta 

de saber (horários, reuniões, uma praga de pio-

lhos…), mas nunca se sabe… 

Neste, anunciavam um campo de férias de Inglês: 

Happy English. Pelos vistos, a escola tinha che-

gado a acordo com uma associação para o organizar 

— (vou copiar o recado tal e qual vinha no papel):
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É bom que os vossos filhos vão 
com os miúdos com quem estão 
todos os dias, porque assim até

os mais tolos terão amigos.

Valha-me Deus! Perceberam alguma coisa? 

De certeza que escreveram isto com o Dicionário de 

Palavras Caras da Academia da Língua ao lado. 

Calma, eu traduzo:

Qual dos recados se per-

cebe melhor?

É evidente.

Não vou negar que é boa ideia 

sair com os nossos amigos, mas… 

E QUANTO AOS NOSSOS INIMIGOS?? Vamos ter de 

aturá-los durante as vinte e quatro horas do dia?

Olhei para trás e ali estavam a Rebeca e a Vera 

a cochichar, animadíssimas. São umas víboras. 

A Rebeca é a minha maior inimiga. A miúda é uma 

beta que se acha a rainha do mundo porque está 

esquelética (em vez de rabo tem dois grãos, e não 

digo mais nada), anda sempre com roupa de marca 
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super justa e dá bola aos miúdos todos. E quando 

digo todos, quero dizer mesmo todos. Até ao Diogo, 

o único namorado que tive na vida, 

e que ela me roubou só para me irritar, deixando-o 

pendurado logo a seguir. Agora quero lá saber do 

Diogo, como é lógico!!!

Não estava a pensar ir a nenhum campo de fé-

rias; a minha ideia era passar as férias no sofá de 

casa. Quem é que quer ir para um sítio onde nos 

obrigam a madrugar, a partilhar uma tenda fedo-

renta com pessoas que de certeza cheiram mal dos 

pés e dão puns à noite, engolir comida ainda mais 

asquerosa do que a do refeitório, obedecer a milha-

res de ordens dos monitores e participar em jogos 

idiotas para crianças de seis anos?

UM CAMPO DE FÉRIAS? DE INGLÊS? 
COM A REBECA?

Não, obrigada.

Não ia entregar aquele envelope aos meus pais, 

nunca na vida. Estava a pensar dobrá-lo e escondê-lo 

numa bolsa da mochila em que é impossível encontrar 



CONSELHO 2 :
COMPRA UMA MOCHILA COM MONTES DE 

BOLSAS, PARA PODERES «PERDER» COISAS.

CONSELHO 3 :
TEM CUIDADO!!! AS MÃES TÊM O HÁBITO 

CHATÍSSIMO DE CONTAR TUDO UMAS ÀS OUTRAS.

seja o que for, quando li que o campo de férias custava 

535 euros,
 535 euros!!!!

A minha mãe jamais pagaria essa massa toda 

por um campo de férias, nem que lhe jurassem que 

eu saía dali A SABER FALAR INGLÊS, 

russo, alemão, ou a fazer o pino.

Por isso, entreguei-lhe tranquilamente o papel, 

para não me arriscar a arranjar um sarilho caso ela 

viesse a saber por outra mãe.

É normal: depois de tantas horas agarradas ao 

telefone… de alguma coisa têm de falar.



A minha mãe leu o recado devagar. Eu sorria 

por dentro, atenta à sua cara. Os minutos 
passavam e não acontecia nada. Nada. Nem 

um grito. Nem um «Esta gente acha que somos 

milionários, ou quê?». Nada. Nada. 

Comecei a ficar preocupada.

— Apetece-te ir, Sarinha? — per-

guntou, fitando-me atentamente.

Sarinha? Tinha utilizado o «diminutivo 

carinhoso». Agora sim, estava verdadei-

ramente preocupada.

Então (não me perguntem porquê), lembrei-me 

daquilo que o Frango me tinha contado sobre 

os truques que se usam na altura de marcar um 

penálti. Aquilo sobre fazer com que o inimigo ache 

que vais fazer o contrário daquilo que realmente 

pensas fazer. Por exemplo, mover a perna como 

se fosses chutar para a direita para que o guarda-

-redes se lance nessa direção, quando a tua inten-

ção é atirar à esquerda. O Frango chama-lhe 

«A ESTRATÉGIA DO TUDO 
AO CONTRÁRIO».
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— Claro que quero ir, Mãe, toda a gente vai — 

disse eu, pondo a estratégia em prática.

Pensei que, quando me dissesse que não podia ir, 

ficaria com um peso na consciência, e eu ia acabar 

por lhe sacar qualquer coisa boa em troca.

— É muito dinheiro… — respondeu ela.

— Pois é, Mãe, não te preocupes, eu com-

preendo — respondi, com um ar compreensivo, 

e seguindo o meu próprio conselho; o de pôr cara 

de carneiro mal morto.

(Para saberes de que trata este conselho, terás de 

ler o meu maravilhoso livro 75 Conselhos para Sobreviver à Escola). 

Esperava que ela utilizasse então a sua desculpa 

preferida: tens irmãs. A mesma que usa para me 

recusar tudo o que lhe peço. Mas… sabem o que foi 

que me disse, em vez disso?

— São estes teus gestos que me deixam orgu-

lhosa — e lançou-se a correr para me dar um beijo 

e um abraço, — e que fazem com que mereça 

a pena fazer o esforço para que possas ir com 

os teus amigos. Vou falar com o Pai.
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Um momento. Um momento. Stop. O que se 

está a passar aqui?

Comecei a ficar alarmada. Senti palpitações. 

O plano tinha falhado? E, então, um raio de luz 

desceu do céu para me iluminar, e percebi o que es-

tava a acontecer. Só havia uma explicação.

A minha mãe conhecia a estratégia 

e estava a usá-la contra mim.

Estava a dizer tudo ao contrário do que pen-

sava. São tão espertas, as mães!!! Mas a mim não 

me ia enganar. Voltei à carga.

— É muito, muito importante ir ao campo de 

férias, porque todos da minha turma se inscreve-

ram — enfatizei o «todos» — e claro que, para 

o ano que vem, quem não tiver ido vai ser margi-

nalizado.

Hein? O que é que acham? Sou ou não sou 

a maior? Pois sou, eu sei.

— Sabes o que é ser marginalizada? — insisti, 

fazendo uma cara tristonha  e, para que não 

se esquecesse do que custava, acrescentei: — Além 



{ 16 }

Voltei a sorrir por dentro. O meu plano não podia f
alh

ar.

do mais, quinhentos-e-trinta-e-cinco euros não 

é assim tanto dinheiro, pois não?

— Esta noite falamos com o Pai. Vais ver como, 

juntas, havemos de convencê-lo — repetiu. 






