


Dedicado a Jay Asher,  

um escritor brilhante E COM 

TANTAS ideias para oferecer...



   DWIGHT
(sem o DWIGHT!)



Como É possÍvel 
fazer um dossiÊ de 
iNvestigaC, a~O sem O 

Dwight?
Por Tommy

Todos os dossiês de investigação começam com 

uma pergunta… No primeiro, a pergunta foi «O 

Yoda de Origami é real?» Depois, foi «O Darth 

Papel vai destruir o Yoda de Origami?»

Parecia que ESTE dossiê ia começar (e acabar) 

com a pergunta:

Como é possível fazer um dossiê de investi-

gação sem o Dwight?

Porque o Dwight foi o miúdo que fez o Yoda de 

Origami. E o Yoda de Origami foi o responsável 

por terem acontecido tantas coisas interessan-

tes e dignas de serem investigadas.
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Fiz o primeiro dossiê quando o Yoda de Origami  

apareceu pela primeira vez. Convenci outros 

miúdos da Escola Básica McQuarrie a contarem 

as suas histórias sobre ele e provei (mais ou 

menos) que o Yoda de Origami era real e con-

seguia mesmo usar a Força. 

Com o segundo dossiê, salvámos (mais ou me-

nos) o Dwight de ser enviado para o reforma-

tório. Mas acabou suspenso até janeiro e, por 

isso, foi parar a uma escola diferente e levou 

o Yoda de Origami com ele.

As coisas parecem ter acabado bem para o 

Dwight. Frequenta  a Academia Tippett, onde, 

POR ACASO, também anda aquela rapariga de quem 

ele gosta. Bom, isso é positivo para o Dwight… 

mas e nós? Continuamos na Escola Básica McQuar-

rie sem o Yoda de Origami para nos impedir de 

fazermos coisas estúpidas e para nos dizer que 

coisas não-estúpidas deveríamos fazer.

No primeiro dia de volta à escola sem o 

Dwight, o Kellen e eu pensávamos se voltaria a 

acontecer alguma coisa interessante para po-

dermos escrever (e rabiscar) sobre o assunto. 

A FORÇA
PEDRA FLUTUANTEYODA DE ORIGAMI 

COISAS

ESTÚPIDAS

NÃO

 FAÇAM! 

GRANDE…SECA…

LEMBRAM-SE

   DE MIM?

ERA
MAU!
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Parecia mesmo que toda a diversão tinha aca-

bado de vez. Além disso, a minha seminamorada, 

a Sara, e a seminamorada-de-sonho do Kellen, 

a Rhondella, não paravam de dizer segredinhos 

às outras raparigas e mal falavam connosco. E, 

sem a ajuda do Yoda de Origami, não sabíamos o 

que devíamos dizer-lhes. (Apesar de achar que 

o Kellen conseguiu provar que um discurso de 

dez minutos a explicar porque o Boba não morreu 

no poço do Sarlacc é um bom exemplo de alguma 

coisa que NÃO devíamos dizer-lhes.)

O Harvey teve muita coisa para dizer, claro. 

Como sempre. E é sempre chato. E barulhento. E nor-

malmente mal-educado. E agora que o Yoda de Origami  

se foi embora, o Darth Papel ficou sem grande coisa  

para fazer, o que foi um alívio, mas é também um  

bocado aborrecido…

— Se não consegues escrever um dossiê, isso 

quer dizer que não posso desenhar nele — disse 

o Kellen. — Que vamos fazer?

— Talvez possas finalmente acabar de desenhar 

aquele livro de banda desenhada que eu escrevi 

— disse-lhe.

FIXEEE!

FIXEEE!
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— Hmm? O dos cowboys que andam montados em 

caracóis? Não leves a mal, mas isso é tão diver-

tido como um chão de linóleo! Temos de encontrar  

ALGUMA COISA que nos inspire a fazer um dossiê!

Não encontrámos nada nesse dia. Mas, no dia 

seguinte, encontrámos alguma coisa… uma coisa 

GRANDE… uma coisa GRANDE E PELUDA: o Wookiee 

da Sorte. 

E isso queria dizer que tínhamos uma per-

gunta para responder: Um Chewbacca de origami 

conseguirá ser tão útil como o Yoda de Origami?

Começámos logo a trabalhar no dossiê.

A princípio, acreditámos que isto seria 

um dossiê sem o Dwight, o que era um bocado 

triste. Mas, pouco depois, começaram a acon-

tecer Avistamentos do Dwight e parecia que 

tudo tinha voltado ao normal.

Mas é claro que tudo em que o Dwight esteja 

envolvido nunca poderá ser normal.

Parece que a verdadeira pergunta é: es te dossiê vai 
conseguir ser ainda mais es túpido do que os dois  
    anteriores?

Comentário do Harvey

CHÃO DE

        LINÓLEO
BI

N
Ó

CU
LO

S

PeludaPeludaPeluda



A asceNsa~o do 
Wookiee da Sorte

por Tommy

O segundo dia da Era Pós-Dwight começou da 

mesma maneira: eu e o Kellen estávamos senta-

dos na biblioteca a pensar se o tédio tinha 

engolido a escola para sempre. (O Harvey es-

tava ocupado a chatear-nos.)

Estávamos no início de novembro e o Dwight 

não podia voltar pelo menos até janeiro ou 

possivelmente nunca mais! Andava na Academia  

Tippett, que, além de lá estar também a na-

morada dele, tinha fama de ser uma escola 

particular muito cara com almoços finos, aulas 

fixes e coisas desse género.
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Enquanto isso, estamos presos na nossa es-

cola, governados pela diretora Rabbski, que 

é basicamente como o Imperador, mas mais ma-

lévola e sem lançar relâmpagos pelos dedos.

A maioria dos outros miúdos acha que somos 

esquisitos ou fracotes ou nem sequer sabem 

que existimos até fazermos alguma coisa que 

os chateie.

E os nossos almoços  

são nojentos.

E não temos o Yoda de Origami para nos 

ajudar. 

E, além disso tudo, como talvez tenha dito 

antes, a seca era total!

Foi então que…

— Olá, pessoal! — disse a Sara, vindo até 

à nossa mesa. — Olhem para isto!

Mostrou-nos uma coisa estranha na mão. Pa-

recia um fantoche de dedo de origami, mas não 

era o Yoda. Era castanho.

De repente, abriu a boca.

MMMMMRRRRRWTTTTTHHHH!

  IMPERATRIZ 

RABBSKI



1313

— Bolas de pelo! — disse o Kellen. — É o 

Chewbacca!

— Sim! — disse a Sara. — O Dwight fê-lo para 

nós. Gritou-me da janela do quarto enquanto 

esperava o autocarro hoje de manhã. Depois, 

atirou-mo dentro de um saco de plástico.

— Faz outra vez! — disse o Kellen.

— Mmmrrrgggggg! — disse a Sara, abrindo a 

boca do Chewie. Tinha dentes!

— Hmm… — disse o Harvey. Sempre que começa 

uma frase com «hmm», percebemos que vai ser 

irritante. — Em primeiro lugar, isso não é um 

único bocado de papel sem cortes. Portanto, é 

kirigami e NÃO origami! E porque está cortado 

na cara de alto a baixo? 

O Harvey tinha razão. A cabeça do Chewie parecia  

feita de bocados separados. Dado que o Dwight 

é um dobrador de origami fantástico, surpreen-

deu-me que não tivesse encontrado uma maneira 

de fazer um Chewbacca sem a cara cortada.

— Essa é a melhor parte — disse a Sara. — 

Isto não é só um fantoche. É um quantos-queres. 

O Dwight chama-lhe Wookiee da Sorte.
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O Harvey revirou os olhos.

— Que bom. Adivinhem qual é a vossa sina? 

Mmmrrrwwwwggh! É quase tão útil como como as es-

túpidas previsões do Yoda de Papel Amarrotado.

— Hmm — disse o Kellen, fazendo uma imita-

ção perfeita do Harvey. — Talvez seja melhor 

lembrares-te de que as previsões do Yoda de 

Papel Amarrotado se tornaram sempre realidade.

— Sempre? Então e quando... — começou o Harvey.

— Pronto, rapazes — rosnou a Rhondella, a 

melhor amiga da Sara. — Querem ouvir o que o 

Chewie tem para dizer ou não?

— Sim! — disse eu e também o Kellen, o Lan-

ce, a Amy e o Quavondo, que tinham vindo para 

junto de nós para perceberem o que se passava.

— Bom, funciona como qualquer outro quan-

tos-queres — explicou a Sara.

— Como qualquer outro quê? 

— Quantos-queres. Percebem? — perguntou.

Não percebíamos.

— Não me digam que não sabem o que isto é? 

— disse a Rhondella. — É um quantos-queres, 

REALIDADE 
SE 

TORNARAM, 
SIM!

QUANTOS- 
-QUERES
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também conhecido como cocas. Andam sempre a 

falar em «origami para aqui», «origami para 

ali» e não sabem o que é um quantos-queres?

— Não, mas podes explicar-nos — disse o Kel-

len. O Kellen está apaixonado pela Rhondella e 

ela normalmente nem sequer fala com ele porque 

ainda está zangada por causa de alguma coisa 

e o Kellen estava a tentar dar-lhe graxa. 

Veem como as coisas são complicadas nesta 

escola? Percebem agora porque precisamos de 

ajuda?

Seja como for, a Sara mostrou-nos como fun-

cionava.

— Qual é o teu filme preferido da Guerra das 

Estrelas? Que episódio?

— O cinco! O Império Contra-Ataca — respondi.

Segurou o Wookiee da Sorte nas duas mãos e 

fê-lo abrir a boca. 

— Um. — Depois, fechou-o e abriu-o do outro 

lado, pela dobra na cara. — Dois. — E outra vez 

a boca. — Três. — E a cara. — Quatro. — E a 

boca. — Cinco.

Quando acabou, manteve-o aberto.

TRISTE 
MAS 

VERDADE!

UM DOIS

BLHEC

COCAS
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— Agora olhem para dentro da boca dele. Veem 

os quatro triângulos lá dentro?

— Sim.

— Digam o nome de uma personagem do Star 

Wars.

Pensei por um segundo e disse:

— Wicket.

— Wicket? — gozou o Harvey. — Escolheste o 

Wicket? No Universo Alargado inteiro do Star 

Wars, escolheste um ewok?

— Veio-me à cabeça.

— Boa — disse a Sara. — É assim mesmo que 

deve funcionar.

Pôs um dedo num triângulo e disse:

— W. — A seguir, o triângulo seguinte. — I. 

— E começou a seguir os triângulos no senti-

do dos ponteiros do relógio, passando o dedo 

por cima de um por cada letra: — C-K-E-T. Se 

estivéssemos a fazer isto a sério — disse —, 

levantava o triângulo em que parei e leríamos 

o que o Dwight escreveu por baixo.

— Vamos ver — disse eu. — Que diz?

TRIÂNGULOS
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— Emergências? — disse o Harvey. — Ei, acabo 

de partir a perna. Pedes ao teu cocas para 

me salvar?

— Percebes muito bem o que quero dizer — 

disse a Sara. — E tenho a certeza de que o 

Dwight não esperava que fosses TU a fazer per-

guntas ao Wookiee da Sorte, Harvey. De certeza 

que esperava que gozasses com ele.

— Ei! Acertou numa previsão, finalmente! — 

gritou o Harvey, falando alto demais. A Sra. 

Calhoun, a bibliotecária, levantou-se e veio 

dizer-nos que fizéssemos pouco barulho. Será 

que algum dia se vai cansar de ser obrigada 

a fazer aquilo?

Na verdade, o suposto quantos-queres é  uma dobragem 

tradicional japonesa chamada <<saleiro>>.

Coment ário do Tommy: Obrigado por essa informação 
emocionante, Harvey! Como sempre, os teus comentários 
são um contributo TÃO grande!

Comentário do Harvey

SAL



Cenário: Biblioteca

Quando: Dois segundos após o final do capítulo anterior

Antes de a Sra. Calhoun vir ter connosco, ouvimos 

outra voz vinda de trás... uma voz que provoca medo 

nos corac, o~es de todas as pessoas decentes... uma voz 

que é  como uma perturbac,a~o na Forc, a!

—  Sara, na~o esperava ver-te a ti com um fantoche 

do Star Wars no dedo.

Era a diretora Rabbski!

De onde tinha vindo? A sé rio, acho que tem poderes 

Sith (na~o, na~o acho mesmo isto). 

A viNgaNc, a  
da Rabbski

por Harvey

D.E.P.
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 De certeza que ouviram muitas histórias sobre a 

ausê ncia do Dwight.  Olhou para mim e para o Tommy 

com um brilho de ódio nos olhos.  Na~o foi por culpa da-

quele Yoda de Origami que o Dwight foi suspenso, mas 

era REALMENTE uma grande perturbac,a~o do ambiente 

pedagógico. Conhecem todas as regras da nossa escola. 

Esta~o aqui para aprender e é minha obrigac,a~o eliminar 

perturbac, o~es e distrac, o~es. É  por isso que vamos ter 

uma regra nova. Essa coisa dos origamis é  gira, mas tê m 

de ficar em casa. Guardem-nos em casa ou confisco-os. 

Nada de fantoches, avio~es de papel ou papel dobrado de 

qualquer tipo. Vamos tentar comec,ar de novo, está bem?

Aquilo foi a coisa mais escandalosa de sempre! Na~o 

podia impedir as pessoas de dobrarem bocados de pa-

pel! Que ia fazer? Prender o cozinheiro Jeff por dis-

tribuir guardanapos na cantina? Os guardanapos sa~o 

papel dobrado, o que significa que também sa~o origami!  

Sempre que se dobra um papel,  faz-se origami.  

Livros? Papel dobrado. Boletins de notas? Papel dobrado!  

Envelopes? Papel dobrado!

Papel higiénico? Na~o é  origami porque está  enrolado 

e na~o foi dobrado. Mas há  um milha~o de outras coisas 

que sa~o origami!
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 Diretora Rabbski, isso é  completamente injusto 

 disse eu.  Sou praticamente um mestre do origami.

 Tu, Harvey, é s a ú ltima pessoa que devia falar 

agora. Tu e o teu Darth Papel provocaram quase tantos 

problemas por aqui como o Yoda de Origami.

 Já  na~o  o Darth Papel  disse, levantando-o no 

dedo.  Voltou a ser o Anakin. Veja como o capacete se 

levanta para mostrar...

 É  exatamente disto que estou a falar!  disse a  

Rabbski, puxando-me o Darth Papel/Anakin do dedo! 

Distrac,o~es! Ficam ta~o distraídos com estas coisas que 

nem sequer ouvem o que digo. Na~o me importa quem é  o 

teu fantoche. Na~o pode estar aqui. Acabou-se o origami 

na escola. É  simples.

Comecei a pensar em maneiras de processar a es-

cola. Mas foi enta~o que aconteceu uma coisa muito 

estranha.

 Na~o posso concordar consigo, Sra. Rabbski.

Era a bibliotecária, a Sra. Calhoun!

 Desculpe?  disse a Rabbski.

 Na~o aprovo que se proíbam coisas na bibliote-

ca  disse a Sra. Calhoun.  Sempre que os miúdos 

aprendem alguma coisa aqui, isso é  positivo. E dado que  
  SRA.
CALHOUN
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ultimamente os miúdos se tê m interessado tanto pelo 

assunto, temos uma boa secc,a~o de livros sobre origami.

Por um segundo, achei que a Rabbski usaria a Forc,a 

para estrangular a Sra. Calhoun como o Vader fazia. 

Passaram-se mais uns segundos sem acontecer nada. 

Finalmente, a Rabbski fez um movimento com a cabe-

c,a na direc,a~o da Sra. Calhoun. Foi uma espécie de vénia. 

 Está  bem  disse.  Se na~o a incomoda que fa-

c,am isto aqui, muito bem. Mas só  aqui. Se souber de 

problemas nas aulas ou se vos vir com fantoches de 

origami durante o almoc, o ou nos corredores, sa~o meus.

Devolveu-me o Darth Papel e foi-se embora. E a 

Sra. Calhoun, cujo ú nico interesse eu achava que era 

assegurar que na~o usá vamos os computadores para 

jogar, tornou-se a nossa heroína.

 Escolha uma personagem do Star Wars, Sra.  

Calhoun! Qualquer uma!  disse.  Vou fazer-lhe um 

fantoche.

 Obrigada, Harvey. Que tal o General Grievous? — 

perguntou.

Vai ser difícil de fazer com os quatro brac, os. Ainda 

estou a trabalhar nele.

PELA FORÇA

ESTRANGULAMENTO 

POR ACASO, 
 GOSTAVA QUE 
   OS MEUS BRAÇOS 
     FOSSEM MAIS 
        COMPRIDOS…
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O meu comentário: É estranho que nunca tenha pensado 
no assunto antes, mas temos muitos livros sobre origami 
na biblioteca e também livros sobre o Star Wars. Deve 
ser a Sra. Calhoun a comprá-los. Não sabia que prestava 
atenção. Pensei que o seu único interesse fosse dizer-me 
a mim e ao Kellen que «não fizéssemos chinfrim».

       EI… 
 ONDE ESTÁ 
   A MINHA 
    MEDALHA?




