


MADDIE
A melhor irmã  
do mundo —  

estou a falar a sério!

MÃE
Mesmo sendo  

um génio, às vezes 
inventa robots um 

bocado parvos!

PAI 
É um pouco  

excêntrico, mas faz 
bandas desenhadas de 

ninjas muito fixes.

SR. LIMPOPÓ
Ataca a sujidade  

até ela pedir socorro!

SEMENTES
O seu polegar verde é,  

na verdade, feito de 
alumínio pintado.

SPRINT
Este antigo robot jogador  

é agora um corta-relva  
bastante agressivo.

Estes robots fazem tudo na minha casa de alta- 
-tecnologia, desde o pequeno-almoço à reposição  

de papel higiénico. Queres saber como é que  
acabei a viver com este gangue de latas? 

ENTÃO VEM DAÍ!

SAMMY 
Sou eu!

E
Hum… não consigo  
lembrar-me de nada  
em que ele seja útil.

DRONE MALONE
É o robot certo para  

sabermos do trânsito ou  
para casos de espionagem.

BEM-VINDO À MINHA

ASAC SODASAC SOD
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há esquilos no
telhado. repito:

esquilos no telhado.

HOJE É DIA
DE ESCOLA!

ATENC,A
~
O!

ATENC,A
~
O!

ATENC,A
~
O!

JÁ APAREI O RELVADO.

QUER QUE APARE

TAMBÉM A CARPETE?

ESTE VIDRO ESTÁ

SEMPRE TÃO ESCURO

E SOMBRIO ANTES

DO NASCER DO SOL. ESFREGA,

ESFREGA

CORTA,CORTA!AA
~O! AA~O!
AA
~O! AA~O!

OLÁ
!

SOU O MELHOR

AMIGO DO SAMMY,

MAS NÃO ENTRO

NESTE CAPÍTULO

PORQUE GOSTO

DE DORMIR ATÉ
TARDE.
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CAPÍTULO 

1

Olá! Eu sou o Sammy Hayes-Rodriguez e, se costu-
mas ter dificuldade em sair da cama nos dias de 

escola, devias fazer o mesmo que eu: viver com robots!
É isso mesmo. A nossa casa está, de facto, cheia de 

robots a zumbir, a tinir, a chiar e a circular — todos 
eles inventados pela minha mãe. A mãe não é propria-
mente uma cientista louca, mas anda lá perto.

Inventou um robot chamado Buzz, cuja única fun-
ção é fugir sorrateiramente para dentro do meu quarto 
às 7h em ponto da manhã, pairar à volta da minha 
cama e fazer barulhos estridentes e enervantes. Se 
tentarmos carregar no botão de stop (o seu chapéu 
vermelho), os seus sensores de movimento detetam o 
movimento da nossa mão e ele voa para longe. Assim, 
continuamos a dar palmadas no ar e ele continua a 
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fazer os seus barulhos irritantes, até que, finalmente, 
já temos os pés no chão.

É por esta razão que normalmente já estou acor-
dado às 7h01.

Até o meu roupeiro e a cómoda das gavetas são se-
miautomáticos. Conjuntos já prontos de cuecas e meias 
saltam da gaveta assim que eu a abro. O roupeiro, que 
está ligado a aparelhos de deteção do tempo lá fora, já 
sabe que camisa, camisola ou casaco eu devo vestir. 

UUU-AAUU!

ZÁS ZÁS!

BOCEJO!

TRRIIIIM!
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Também está equipado com um detetor de cheiro de 
calças, para me dar as calças mais lavadas que esti-
verem dentro do roupeiro. 

Mas porquê esta grande e robótica azáfama para 
chegarmos a tempo à escola? 

É principalmente por causa da minha irmãzinha, 
a Maddie.

Ela está no 3.º ano e, acredita, nunca, jamais hou-
ve uma miúda tão entusiasmada por ir para a escola 
como a Maddie Hayes-Rodriguez. Nos dias de escola 
comporta-se como a maioria dos miúdos se comporta 
nos dias de neve.

UUU-AAUU!
MAIS UM DIA DE ESCOLA.

MAIS UM GRANDE E GLORIOSO

DIA DE ESCOLA!ESCOLA!
DIA DE
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Todos os robots que circulam pela nossa casa ado-
ram a Maddie, assim como eu, e tratam-na como uma 
princesa. Especialmente o Geoffrey, o novíssimo mor-
domo-bot. A mãe deu-lhe um sotaque britânico e, por 
isso, ele soa um pouco pretensioso. 

— Bom dia, crianças — diz-nos ele, a mim e à 
Maddie. — O pequeno-almoço está servido.

Assim que ele profere estas palavras, o Pequeno- 
-Almoçador — uma das mais loucas engenhocas de 
cozinha inventadas pela mãe — atira-nos com algu-
mas torradas de pão de forma, como se estivesse a 
fazer um passe de vólei. A máquina também nos atira 
uns pacotinhos de doce e de manteiga. Ninguém quer 

PRONTO

ZUUUUM
TR ÁS !

 ESTE
  COMPORTAMENTO É

  INACEITÁVEL.
E A MANTEIGA

TAMBÉM É
INACEITÁVEL,

PORQUE ESTEVE

NO CHA
~

O MAIS DE

   3 SEGUNDOS.
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estar naquele sítio quando o Pequeno-Almoçador atira 
biscoitos e molho de carne.

Se a Maddie precisa de alguma coisa — qualquer 
coisa que seja —, os robots da mãe põem-se em ação.

Se é o lápis que precisa de ser afiado, o McBusca, o 
nosso cão-bot, rói-o até que fique afiado na perfeição.

Se ela precisa de ajuda com os trabalhos de casa, 
o Profes, o prof-bot — um computador-professor de 
rodas, já antigo — mostra-lhe o caminho certo.

Se ela quiser um lanche depois da escola, o Pequeno-
-Almoçador atira-lhe fruta.

Como já deves ter percebido, a minha irmã mais 
nova é diferente da maioria dos miúdos da sua idade.

Para começar, é espetacular.
Depois, apesar de estar no 3.º ano, só foi à escola 

pela primeira vez há um mês, quando o ano letivo já 
tinha começado para toda a gente. 

Vou explicar isso mais tarde. Prometo.
Mas primeiro tens de conhecer o E.
É o meu robot-mano.
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CAPÍTULO 

2

Este é o E.
Inicialmente, quando a mãe o criou e disse que 

eu tinha de levar um robot comigo para a escola todos 
os dias, achei que E queria dizer Erro — como sendo 
o maior, mais colossal e impressionante erro jamais 
cometido. E, ao princípio, ele realmente tornou a minha 
vida na escola numa chatice.

Mas depois percebi porque é que o E tinha uns olhos 
azuis tão grandes.

OS ROBOTS TIRAM AS
MELHORES SELFIES.TÊM BRAÇOSSUPEREXTENSÍVEIS.
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Ah, ok. Dah. Estes desenhos são a preto e branco. 
Mas acredita em mim, os olhos do E são Azul Brilhante. 
Exatamente da mesma cor que os da Maddie.

É que a mãe criou o E (ela diz que E vem de Emérito) 
para ser os olhos, os ouvidos e a voz da Maddie nas au-
las da Professora Tracey, do 3.º ano, na Escola Básica 
de Creekside.

E porque é que a Maddie não vai simplesmente às 
aulas?

Porque não pode. Porque ficaria logo muito doente.
Sim, eu sei que há muitos miúdos a dizer que ir à 

escola os põe logo doentes. Especialmente naqueles 
dias em que o prato especial do refeitório são os folha-
dos-surpresa recheados.

Mas, ir à escola, respirar o ar e estar ao lado dos 
outros miúdos e de todos os seus germes pode deixar a 
minha irmãzinha gravemente doente, porque a Maddie 
sofre de IDCG, que é a abreviatura de Imunodeficiência 
Combinada Grave. Resumindo, quer dizer que o corpo 
da Maddie tem enormes dificuldades em combater 
qualquer tipo de infeção. Se alguém tossir e se esquecer 
de tapar a boca, ela pode acabar no hospital.

E tudo isto o que significa? Bem, que a Maddie 
quase nunca sai de casa. Na verdade, quase nunca sai 
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do seu quarto. E é por isso que a mascote da família 
é um cão-bot sem germes. 

E que o Sr. Limpopó, o faz-tudo superartilhado, 
anda sempre a limpar e a desinfetar tudo. 

E que a única forma de a Maddie ir à escola é fazer 
com que o E vá por ela.

— É bom que se despachem, malta! Não querem 
chegar atrasados, pois não?

E, GUARDASTE

A BATERIA

SOBRES-

SALENTE?

SIM, VOU 

LIGÁ-LA AO 

ALMOC,O.

 C ABUM!
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Este é o meu pai. Noah Rodriguez, o mundialmente 
famoso criador de romances gráficos. Trabalha em 
casa e, portanto, nunca chega atrasado.

— O teu pai tem razão — diz o E. — Não podemos 
atrasar-nos.

Pois. O E continua a soar um pouco robótico. Mas 
ele não consegue evitar. A mãe fê-lo assim. Sabes o 
que ela vai fazer a seguir? Não tenho a certeza, mas 
acho que é algo para ajudar o Sr. Limpopó a limpar 
as casas de banho.

PEÇAS  SOBRES-
    SELENTES
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PREOCUPES

SÊ FELIZ!
A MATEMÁTICA 

E AS CIÊNCIAS SÃO 
MUITO MELHORES 

DO QUE O
MINECRAFT!

INSE
T

O
S

NOTAS

ANIMAIS

NÃO TE
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— Vamos embora, Sammy.
Agora é a Maddie a falar, através do E, como faz 

na escola. Quando der o primeiro toque, a Maddie 
vai poder controlar o E através do painel de comando 
muito catita que está montado no quarto dela.

Só espero que ela não ponha o E a fazer coisas de 
meninas, como dar gritinhos por causa de uma boys-
-band ou rodopiar como uma bailarina.

Pelo menos, não quando eu estiver por perto.
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3

Ups!
Parece que eu e o E vamos mesmo tardar em 

chegar à escola.

OLHA
AQUI

OH, DEUS. . . 

ALI

ESTÃO

ELES!

AQUELE
MIÚDO

     É UM
  ROBOT

É O ROBOT

QUE VAI À
ESCOLA!

OLHEM
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Quando saímos pela porta das traseiras e descemos 
os degraus a correr — a propósito, uma coisa que o E 
faz incrivelmente bem para um robot —, está um monte 
de gente à nossa espera no caminho para a garagem.

Parece que se espalhou a novidade sobre o que o E 
tem feito pela Maddie na Escola Básica.

Há alguns rostos familiares na multidão. Reconheço 
alguns que ensinam ou trabalham na Notre Dame, a 
universidade onde a mãe é professora de Ciência dos 
Computadores, na Faculdade de Engenharia. Também 
vejo jornalistas importantes da estação de televisão 
de South Bend, Indiana. E as pessoas que nunca vi 
antes estão basicamente vestidas com fatos e gravatas.

A mãe está lá, claro, com a sua bata do laboratório, 
sorrindo, orgulhosa.

— Ezinho, porque não mostras a estes senhores 
alguns dos teus movimentos? — sugere ela.

 — Com prazer — responde o E.
Dá uns passos de dança pelo caminho que leva à ga-

ragem, onde o pai pendurou um cesto de basquetebol.
— Passa a bola, Sammy — diz ele.
Pois. Ensinei alguns truques de basquetebol ao E.
Atiro-lhe a bola. Ele rodopia e atira-a pelo ar num 

arco perfeito.
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Depois apanha-a no ar quando ela regressa do to-
que na tabela e aterra com um dobrar de joelhos hi-
dráulico que faz FSHHHH, TOING, PSSSSH. Depois, 

eleva-se de novo como se tivesse foguetes nas rodinhas 
dos pés e — ZUUUUM… PUMBA! — afunda a bola 
no cesto sem hesitar. A multidão enlouquece.

— Mas, esperem, ainda há mais! — diz o E, pa-
recendo um anúncio de televendas que passa de ma-
drugada. — Com a ajuda da Maddie, consigo dizer 
todo o vocabulário que temos de estudar esta semana. 

CÁ VAI ELA NUM VOO 

EMOCIONANTE.

TAMBÉM CONHECIDO 
COMO «LÁGRIMA».

É HORA DO HOMEM-
-VENTO LIMPAR O JOGO!

INCRÍVEL! A AF DNU
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Por exemplo, dissolver. D-I-S-S-O-L-V-E-R. Agora vou 
utilizá-la numa frase: «A manteiga vai-se dissolver 
na torrada que eu vou comer». Por falar em torradas, 
também faço saborosos bolinhos para os igualmente 
saborosos lanchinhos depois das aulas.

Adivinhaste! Bolinhos torrados com creme por cima 
saem-lhe dos ouvidos.

— Professora Hayes — diz um homem gordinho, 
com uma barriga tal que parece que vai rebentar com 
os botões da camisa a qualquer momento. — A sua 
criação é magnífica.

— Obrigada, Sr. Riley.
Aaah! Já ouvi os 

pais a falar do Sr. 
Riley à mesa.

Por aquilo que per-
cebi, entre duas den-
tadas de bife e de batatas 
fritas, o Sr. Riley é um an-
tigo aluno da Notre Dame, 
muito importante e muito 
rico, que costuma dar bas-
tante dinheiro à sua antiga 
universidade.

ESTOU ENCANTADO POR VER QUE TODO O 

MEU DINHEIRO TEM SIDO TÃO BEM UTILIZADO.

E QUE TAL SE DÉSSEMOS ÀS EQUIPAS DE 

BASQUETEBOL E DE FUTEBOL UMA TECNOLOGIA 

PARECIDA COM ESTA DOS SALTOS  

HIDRÁULICOS?
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— Sendo o maior doador da Faculdade de 
Engenharia — continua o Sr. Riley —, deixem-me 
dizer que este é um grande dia para Notre Dame! 
E, se posso citar Kurt Vonnegut, o lendário autor,  
«A ciência é magia que funciona». Por isso, três vivas 
à Professora Elisabete Hayes e à sua criação robótica 
mágica, E, o estudante substituto!

Enquanto uma dúzia de pessoas começa a cantar o 
refrão do hino da Notre Dame, eu e o E subimos para 
as nossas bicicletas.

Afastamo-nos a pedalar, fazendo voar do chão um 
monte de folhas outonais. O E não resiste a mostrar 
uma série de habilidades em cima da bicicleta, que 
aprendeu quando a mãe lhe meteu no disco rígido um 
DVD sobre BMXtreme.

UM
BOCADITO.

ACHAS QUE ESTOU

A EXAGERAR?
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CAPÍTULO 

4

No caminho para a escola, junta-se a nós o meu 
segundo-melhor-amigo-de-sempre, o bom velho 

Triplo H, Harry Hunter Hudson. Toda a gente lhe 
chama só Trip.

Vês como a bicicleta dele es-
tá maltratada? Não quero ser 
mauzinho nem nada, mas 
o Trip é um grande de-
sastrado. Está sempre 
a ir contra tudo. Uma 
vez foi com a bicicle-
ta de encontro a um 
banco de jardim, por-
que pensou que ele ia 
virar à direita. 

OLÁ, MALTA!
DESCULPEM TER

DEMORADO TANTO 

A CHEGAR. TRÊS 

CAPÍTULOS INTEIROS!
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Quando o Trip não está a tropeçar, a escorregar 
ou a deixar cair objetos pesados sobre o próprio pé, 
é porque está normalmente a dizer a coisa errada no 
momento errado.

Como no jardim zoológico, quando ele perguntou:
— Vais mesmo comer isso?
A um tigre.
Por falar em comida, o Trip todos os dias traz para 

o almoço sandes de banana-com-manteiga-de-amen-
doim. E nada mais. Nem sequer uma banana simples 
ou um pacote de biscoitos de manteiga de amendoim. 

KG

AS BANANAS ESTAVAM EM PROMOÇÃO NO MERCADO.

POR ISSO, COMPREI A ÁRVORE TODA.

MANTE
IGA

AMENDOIM

DE

02
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É SB e MA de segunda a sexta. E aos fins de semana 
também. (Já almocei em casa dele. A mãe dele compra 
daqueles cachos gigantescos de bananas que se veem 
nas bananeiras.)

Alguns miúdos na Básica de Creekside gozam com 
o Trip, e com as suas roupas trapalhonas, e com a sua 
mochila de dinossauros, e com as suas malcheirosas 
sandes de banana-com-manteiga-de amendoim, e com 
a sua maneira de ser loucamente desastrada, mas eu 
não. Eu acho que andar com ele é divertido.

E é sempre interessante.
Eu e o Trip somos segundos-melhores-amigos desde 

o jardim de infância, quando ele costumava mergulhar 
a sua SB e MA no frasco de cola de papel.

Ter um amigo como o Trip não nos torna exatamen-
te populares na escola.

Mas foi então que apareceu o E. Agora toda a gente 
quer andar connosco, porque acham que o E é super-
fixe.

É por isso que, ultimamente, o Trip anda tão entu-
siasmado com a escola. 

— Estas têm sido as duas melhores semanas de to-
da a minha vida inteira — confessou-me ele. — Mesmo 
contando com a Disney World.
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O Trip conta que meteu uma sandes de banana- 
-com-manteiga-de-amendoim a mais no saco do almoço. 

— É para o E. Se ele a comer, mais ninguém vai 
achar que é uma coisa esquisita, porque tudo o que o 
E faz é totalmente fixe.

— Bem, mas o E não come comida — relembro ao 
Trip.

— E então? Pode fingir que come. Pode escondê-la 
dentro da boca.

— Não me parece. A sandes ia dar cabo dos micro-
fones que ele tem lá dentro.

OLÁ, RAPAZES, SOU EU, A MADDIE.
GOSTO DAS TUAS MEIAS, TRIP.

SÃO TÃO. . . DIFERENTES.
E UMA DA OUTRA TAMBÉM!
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O E lembra-nos que o seu «objetivo fulcral» é ser os 
olhos, ouvidos e boca da Maddie nas aulas do 3.º ano 
da Professora Tracey.

— Desculpa, Trip, mas não posso ter pão, bananas 
ou manteiga de amendoim a perturbarem a minha 
missão.

— Isso mesmo — diz a voz da Maddie, saindo da 
boca do E, que, caso tivesse lá dentro uma das pega-
nhentas sandes de banana-com-manteiga-de-amen-
doim do Trip, teria soado mais como «Misso nmesmo».

— A propósito — continua a Maddie —, estava ago-
ra mesmo a ver as notícias no meu quarto.

Consigo perceber o sorriso da Maddie na sua voz.
— E então? — pergunto.
— Preparem-se — diz ela com um risinho. — Vocês, 

rapazes, vão ter uma enorme surpresa. Maddie a des-
ligar.
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Muuuuuito bem.
Parece-me que é esta a nossa surpresa: um 

caos gigantesco no trânsito junto à faixa de largada 
de passageiros, em frente ao portão da escola, onde 
toda a gente se colocou para cumprimentar o Trip, eu 
e — ah sim, já me esquecia — o E!

 PI
IIIII !
 PII

IIIIIII ! ! !

FO
MO

FO MO

  DEVIA TER

TRAZIDO MAIS

   SANDES.

UAU!

  O E É

  INCRÍVEL!

NÓS
O

EU
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A faixa de largada de passageiros está congestiona-
da. As buzinas soam. Os pais estão furiosos.

Tudo por causa do E. É absolutamente espetacular!
— Desmontem, rapazes — diz o E. — De acordo com 

as regras do ciclismo, devemos levar as bicicletas pela 
mão quando há cruzamentos congestionados.

— Isto não é um cruzamento — refere o Trip. — É 
uma zona de paragem! Eh! Eh! Eh!

Já tinha contado que o Trip ri de trás para a frente? 
Quando o faz, parece uma mula com asma.

— Com licença — pede o E, enquanto levamos as 
nossas bicicletas até aos suportes de estacionamento. 
— Estamos a passar pela esquerda.

Depois faz um som de TLIM-TLIM-TRIIIM, como 
se fosse uma campainha de bicicleta. 

A multidão recua.
Todos os miúdos que andam na Creekside, mais os 

professores, mais a Diretora Reyes, estão alinhados 
no passeio que vai dar à porta principal. 

O E acena-lhes lenta e firmemente como se estives-
se a passar um pano numa janela.

Quase toda a gente está a aplaudir e a dar vivas. 
Alguns miúdos até têm cartazes pintados.

O Trip está delirante.
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— Isto é ainda melhor do que sandes de banana- 
-com-manteiga-de-amendoim e banana extra!

Os tipos da estação de televisão local apontam o 
zoom para nós e transmitem a nossa imagem, por 
satélite, para a emissão em direto.

Embora 99,9% das pessoas adore o E, também 
apanho alguns olhares zangados e aborrecidos da 
Penelope Pettigrew, uma miúda da turma da Maddie.

Não me importo que ela seja má para mim: é apenas 
uma miúda pequena e malcriada que eu normalmente 
ignoro. Mas fico completamente fora de mim quando 
ela começa a fazer pouco da Maddie.

Felizmente, o E também não gosta dela.

NOTAS

ESTOU A VER-VOS, MALTA!

E TAMBÉM ME OUÇO. 
UAU. ISTO É SUPERFIXE!

ESTOU AQUI NO QUARTO,
MAS TAMBÉM ESTOU

NA TV!
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POR FAVOR, SAI DAQUI,
PENELOPE PETTIGREW. ESTÁS 
A DAR MAU NOME AOS SERES 
HUMANOS DE TODO O MUNDO.

OLÁ, MADDIE,

ESTÁS AÍ? É QUE NÃO 

POSSO ACREDITAR

QUE VESTISTE ISSO

PARA VIR À ESCOLA.

   PARECES UM MANEQUIM 

    COM DENTES

     ESTRAGADOS.

Miolo4.indd   31 3/11/16   5:02 PM




