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PróLoGo

sim, meninas, esta pode bem ser a melhor noite da 
minha vida, e eu estou aqui sentada a desenhar.
Mas desenhar é o que faço sempre quando estou 

nervosa, e acho que nunca haverá momento em que 
possa vir a estar mais nervosa do que este, porque 
estou prestes a entrar numa limusina que me vai le-
var à cerimónia da academia, onde é possível, quem 
sabe, que venha a vencer um Óscar!

Para as minhas queridas f lhas
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Vocês acreditam nisto, meninas? a vossa própria 
mãe é uma das únicas cinco nomeadas para Melhor 
atriz! sim, é verdade, não foi nada demais fazer o 
papel de uma artista de rua pobre e marginal em 
atlantic City, mas não é todos os dias que uma co-
média recebe prémios.

o que é ainda mais raro é ver mulheres com piada 
vencerem o Óscar de Melhor atriz. Creio que a últi-
ma vez aconteceu em 1977, quando a diane Keaton 
ganhou pelo Annie Hall.

Nem sequer era nascida em 1977. o que quer dizer 
que vocês duas também não.

Bem, de qualquer forma, há 20% de hipóteses de 
ter de fazer um d-d-d-discurso esta noite perante m-m- 
-m-milhões de pessoas, o que, como podem imaginar, 
me deixa mais aterrorizada do que consigo exprimir 
por p-p-p-palavras.

se, por algum milagre, eu vencer de facto o Óscar 
de Melhor atriz pelo meu papel em Morrer a Rir,  
a primeira coisa que faço, claro está, é agradecer a 
vocês as duas por me fazerem rir todos os dias desde 
o dia em que nasceram. a menos que tropece no meu 
vestido. se isso acontecer, a primeira coisa que faço 
é pôr-me de pé e compor-me.
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ups, a minha carteira está a abanar! ou los 
angeles está a sofrer mais um daqueles famosos tre-
mores de terra, ou são os meus produtores que me 
estão a mandar uma sMs a avisar que está na hora 
de ir embora.

antes de sair…
Há mais uma coisa que vos quero dizer.
depois de ter terminado as filmagens do Morrer a 

Rir, e antes de ter regressado ao trabalho no Saturday 
Night Live, escrevi um livro. Este livro. 

Fala de quando eu era miúda.
É verdade. Há muito, muito tempo, eu também 

fui da vossa idade. antes disso, fui ainda mais no-
va. acreditem. No passado, eu fui uma bebé e uma 
criança.

a história que vos quero contar teve lugar quando 
eu tinha 12 anos. Começa no momento em que decidi 
subir ao topo da roda gigante do passadiço de seaside 
Heights, em Nova Jérsia. Já passava da meia-noite, 
por isso a roda já estava desligada, mas isso não me 
travou. Eu era uma rapariga com uma missão.

pode dizer-se que eu era um pouco doida nos anos 
1990. (Bolas, éramos todos. dançávamos ao som de 
dois rapazes chamados Milli Vanilli.)





11

Não era só por querer poder olhar para o oceano 
atlântico. andava na dúvida sobre o que quereria 
ser quando crescesse, se eu crescesse. talvez me te-
nha convencido de que, se escalasse a roda gigante e 
olhasse para o oceano, talvez conseguisse ver o meu 
futuro, algures no horizonte.

Já vos disse que era meio doida naqueles tempos?
Fiz o melhor que pude para contar a história da-

quele ano louco passado junto à praia exatamente 
como a vivi, sem esconder nem mesmo as partes más 
— apesar de, aos 12 anos, isso se resumir a borbulhas, 
e coisas assim —, porque acho que os pais tendem 
a não contar toda a verdade acerca de como tudo se 
passou quando estavam a crescer.

por isso, aqui está, meninas — a verdade engra-
çada, a não tão engraçada e a mais embaraçante.



CaPítULo 1

Muito bem, deixem-me então descrever-vos a cena.
aquele era definitivamente o pior dia de qual-

quer ano que alguma vez existiu na história. E refi-
ro-me, está claro, ao último dia das férias de verão.  
o dia antes de as aulas começarem.

Estamos em 1990. o presidente Bush (o primeiro 
deles, o George H. W.) diz ao mundo que não gosta de 
brócolos, e que não gosta desde miúdo, quando a mãe 
o obrigava a comê-los. o Donkey Kong é o suprassumo 
dos videojogos. E os rapazes usam o penteado mais 
horrível que alguma vez foi inventado 
— curto dos lados e em cima, e com-
prido atrás. assim como um barrete 
de pelo, mas feito de cabelo.

Pentea
do

  horr
ivel-

Pisca!
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Pisca!

Vivo com as minhas seis irmãs numa casa mi-
núscula perto da praia, em seaside Heights. Estão 
a ver as Mulherzinhas? somos nós, a viver na costa 
de Nova Jérsia, mas sem a ajuda daquela empregada 
que já faz parte da família.

 

So' mais    um dia

 Grande Diversão ao Sol do verão

Exceto na Casa das
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o nosso pai é muito rígido. Faz questão de que a 
nossa pequena casa esteja sempre limpa e arrumada, 
«num brinquinho como um navio», mesmo sendo uma 
casa de praia e não um barco.

temos de realizar todas as tarefas domésticas an-
tes de pensarmos sequer em fazer algo remotamente 
divertido — apesar de estarmos no último dia das 
férias de verão.

— Vamos a trabalhar com vigor, meninas! — 
Quem fala assim é a Emma. só tem 6 anos, mas 
imita o pai na perfeição.

Nada de
perder o ritmo,

MIUDAS!



15

Chamamos-lhe Emma, a Chefinha. É incrivel-
mente teimosa mas, felizmente para ela, também 
incrivelmente fofa.

Nós, as outras irmãs, tagarelamos alegremente 
enquanto lavamos janelas, aspiramos tapetes, lim-
pamos a cozinha e esfregamos a casa de banho. Não 
se esqueçam, isto foi antes de haver sMs. Em 1990, 
nós falávamos umas com as outras. Não é estranho?

a minha irmã mais velha, a sydney, que naquele 
ano tinha 19 anos, já não está em casa porque as fé-
rias de verão dela terminaram mais cedo. Já foi para 
a faculdade (princeton), onde é caloira. (E por acaso 
até tem o cabelo loiro. Já imaginaram se fosse more-
na? Haviam de chamá-la o quê? Camorena? Este é  
o tipo de coisas malucas que me passam pela cabeça.)

Como podem imaginar, toda a família adora a 
sydney, incluindo os pais e os avós. Ela é quase per-
feita em todos os sentidos possíveis.

o que significa que é o exato oposto de mim.



CaPítULo 2

nascer rapariga no meio de um monte de raparigas 
faz-me sentir tão especial como um M&M dos 

castanhos. sou a 5.ª na linha de sucessão ao trono,  
o que, na minha casa, significa que tenho de esfregar 
a sanita com um produto químico azul e malcheiroso 
antes de poder sair para gozar os resquícios do verão. 
E com sete pessoas a partilhar apenas uma casa de 
banho, ela não é assim tão fácil de limpar.

acho que pode dizer-se que sou uma espécie de 
maria-rapaz. Enquanto todas as outras miúdas da 
praia de seaside Heights usam fatos de banho ver-
melhos ao estilo Marés Vivas ou biquínis minúscu-
los, eu prefiro os meus calções de ganga e a t-shirt 
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largueirona dos New York Giants. também tenho 
um chapéu muito engraçado. sim, está bem, é mais 
um sombrero.

a única irmã mais nova do que eu (além da Emma, 
a Chefinha, claro) é a riley. tem 11 anos.

sinto pena da riley. Ela está naquela posição bem 
desconfortável de me ter como irmã mais velha.
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É que, estão a ver, o problema é que a riley me 
admira. Ela é a minha companheira e parceira no 
crime. Não que alguma vez tenhamos feito alguma 
coisa de, vocês sabem, criminoso. sim, algumas das 
partidas que pregamos talvez rocem a ilegalidade, 
mas acho que qualquer advogado de meia-tigela nos 
conseguiria safar da prisão (a minha carta de sorte 
preferida do Monopólio). a riley anda sempre à beira 
do abismo porque é lá que eu gosto de andar. Na zona 
de perigo.

Já vão ver.

     Desculpa,
  mas é

para lá que
estou
a ir.

    Leva-me

para longe

da tentação…

Quem quer

ajudar-me a limpar 

o frigorífico?

GELADO



19

a outra filha do meio dos meus pais é a Hannah.
a Hannah tem 14 anos, e não há palavras para 

descrever como é querida. É tão doce que já não a 
deixam entrar nas lojas de doces da marginal por-
que têm medo da concorrência. E também porque ela  
gosta de provar as amostras de quadradinhos de man-
teiga de amendoim. todos os dias. durante horas.

a Hannah tem uma grande paixão pelo Mike 
Guadagno, um miúdo rico da escola de stonewall.  
É meio triste e, ao mesmo tempo, meio engraçado.

Quem quer

ajudar-me a limpar 

o frigorífico?
Deixem lá, eu trato disto sozinha.

GELADO
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a minha irmã Victoria (não se atrevam a tratá-la 
por Vickie) tem 15 anos, mas parece ter 50.

a Victoria tem sempre conselhos para dar a toda a 
gente sobre alguma coisa, e adora partilhá-los connos-
co, a qualquer hora do dia ou da noite. É uma leitora  
compulsiva, louca por cinema e um rato de biblioteca. 
também tem um diário, e gosta de nos avisar que vai 
escrever sobre alguma coisa que acabámos de fazer. 
a Victoria nunca se cala, nem mesmo quando está a 
dormir. tenho a certeza de que, uma destas noites, 
a ouvi a dar conselhos ao monstro que lhe apareceu 
num pesadelo, sobre a melhor forma de a assustar.

Acho que a limpeza seria muito
mais rápida se tivéssemos um novo
aspirador ou um daqueles robots da BD dos Jetsons

ou o do Eu, Robot, do Isaac Asimov, que é,
claro está, o maior escritor de ficção científica...

Havia
nódoas boas,

 havia
 nódoas
   más…
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Finalmente, há a sophia, a segunda mais velha 
— ou, como ela gosta de dizer, a mais velha, porque 
a sydney já foi para a faculdade.

a sophia tem 18 anos e está (temporariamente) 
apaixonada pelo Mike Guadagno.

sim, é esse. o mesmo miúdo rico da escola de 
stonewall pelo qual a Hannah tem a tal grande 

Assim, sim.
Já consigo
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paixão. por isso é que eu disse há bocado que era, 
ao mesmo tempo, triste e engraçado. a sophia não 
faz ideia do que a Hannah sente pelo Mike. o Mike 
também não. (a Victoria sabe, e já lhe sugeriu que o 
esquecesse. repetidamente.)

Na verdade, o Mike Guadagno é boa pessoa. Ele é 
aquilo que a mãe classificaria como o miúdo perfeito, 
o que quer dizer, basicamente, que é o peixe que não 
deves devolver ao mar depois de o pescares e de lhe 
tirares o anzol da boca. sinto alguma pena do Mike. 
todas nós sentimos. Mal termine o verão, sabemos que 
a sophia vai sacar o anzol dela e partir o coração ao 
Mike. Ela é assim. Coleciona rapazes como um botânico 
coleciona flores ou um insetólogo coleciona besouros.

a minha nova amiga, Meredith Crawford, que 
se mudou recentemente de Newark para seaside 
Heights, diz-me que não existem insetólogos, quan-
do lhe falo da sophia e de como ela gosta de se «fazer 
de difícil».

— os cientistas que estudam insetos chamam-se 
entomólogos — diz ela.

a Meredith é superesperta. só espero que me aju-
de com os trabalhos de casa quando começarem as 
aulas. Ela já dá uma ajuda nas limpezas lá de casa 
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porque praticamente vive lá, e nós precisamos de toda 
a ajuda que pudermos ter.

a minha mãe (vossa avó) não ajuda muito na lida 
da casa. Não cozinha nem limpa. Nada.

Não pode.
Está na arábia saudita.

Gostas do

Mas PORQUÊ?

paf
 paf



CaPítULo 3

outra coisa que aconteceu em 1990?
um ditador maluco com um bigode farfalhudo 

chamado saddam Hussein (o tipo maluco, não o bigode 
farfalhudo) invadiu o Kuwait porque achava que lhe 
estavam a cobrar demasiado dinheiro pelo petróleo.

Ei, eu não gosto do preço que o tipo da esquina 
me cobra, mas estão a ver-me a invadir a estação de 
serviço?

Bem, de qualquer forma, depois de o saddam se 
ter recusado a retirar as tropas iraquianas do Kuwait, 
o presidente George H. W. Bush (aquele que odeia 
brócolos) ordenou a operação Escudo do deserto.

a mãe, que todos apelidam de sydney Grande — 
não por ser grande, ou coisa do género, mas porque 
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chegou antes da sydney pequena, a minha irmã mais 
velha —, é sargento-chefe no Corpo de Fuzileiros. 
Mal o presidente Bush deu ordem para se iniciar a 
operação Escudo do deserto, a mãe teve de fazer as 
malas e embarcar para a arábia saudita, onde es-
tavam estacionadas as tropas americanas, à espera 
que o saddam fizesse a coisa certa, que era pôr-se a 
andar do Kuwait sem estragar nada.

A MÃE
com algumas das camaradas, de partida para o Golfo Pérsico.
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É por isso que, neste momento, nós, as irmãs Hart, 
somos responsáveis por todas as tarefas caseiras na 
nossa pequena casa, desde praticamente educarmos 
a Emma (e às vezes a riley), a darmos um olhinho na 
mãe da mãe (a nossa Nonna) e a passear a Pulguitas, 
a nossa cadela.

puxo o autoclismo e vejo a água azulada com 
espuma desaparecer na sanita. E termino os meus 
afazeres.

— Vamos pôr-nos na alheta? — digo à minha ami-
ga Meredith. (tradução rápida: «pôr-nos na alheta» 
nos anos 1990 era sinónimo de «irmos embora», não 
era nenhuma referência à proa de um barco.)

— o que te apetece fazer? — pergunto, na espe-
rança de que ela tenha alguma ideia brilhante para 
terminar as nossas férias de verão.
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— Não sei. o que é que tu queres fazer?
Estou mesmo para dizer «Não sei» quando tenho 

a ideia de final-de-verão mais brilhante de sempre.
— Vamos até à marginal da praia jogar a um novo 

jogo — digo à Meredith.
a riley pede para ir connosco.
— olha que podemos fazer algumas coisas meio 

parvas — aviso-a.
a riley encolhe os ombros.
— Coisas parvas são fixes.
acreditem em mim, ela ainda vai arrepender-se 

desta decisão.
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