


Este LIVRO 

é DEDICADO a TI.
(sim, a TI!)

MUITO OBRIGADO 

por escolheres este livro. 

Continua a ler e a desenhar. 

DIVERTE-TE!
UM OBRIGADO  

muito ESPECIAL a:
Sam, Andrew, Jason, Pete, 

Claire, Rachel P, Lyn  
e TODA a brilhante equipa  

da Scholastic.
(Vocês sabem quem são.)



Estou TA~O 

  ENTUSIASMADO 

porque pela PRIMEIRÍSSIMA 
     vez TENHO um

    VERDADEIRO



  É FANTÁSTICO, não É? 

     (MUITO.)



Na verdade, o bicho não é meu, mas estou a 

tomar conta dele para um amigo, o Mark Clump.

Há dias, na escola, perguntou-me se podia ajudá-lo.

 «Estamos a mudar de casa   e, por isso, 

vou ter de ficar na minha avó por uns dias. Mas 

ela não tem espaço para TODOS  os meus 

animais de estimação.»
Eu gritei imediatamente,

  

     SIM! POSSO 
    AJUDAR-TE! 
   TOMO CONTA  DO TEU 
   BICHO, NA~O HÁ
      PROBLEMA!



Estava TA~O  animado que nem lhe perguntei 

DE QUE BICHO ele estava a falar. O Mark tem 

MUITOS  bichos . Alguns serão mais fáceis 

de tomar conta do que outros.

Croac! Ups…

OLÁ!

T I N A
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    «OBRIGADO, Tom! Passo por tua casa 

depois das aulas e levo TUDO comigo, OK?»

«ÓTIMO», respondi-lhe. 

Foi só a caminho da aula seguinte que comecei a 

pensar…

Numa escala de 1      para 10: quão CONTENTES 

ficarão os meus pais por eu tomar conta de um 

animal de estimação?

Numa escala de 1 para 10: quão contente ficará 

a Delia por eu tomar conta de um animal de 
estimação?
          Aqui, mais ou menos

   Furiosos       Descontentes     Felizes     Maravilhados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   Furiosa        Descontente       Feliz     Maravilhada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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I sto porque a Delia é   alérgica a alguns 

bichos. E também é alérgica a outras coisas, como

                    .
 (É verdade. A minha irmã é uma esquisita.)

Eu sabia que não ia ser fácil convencer os meus 

pais acerca do bicho mas tinha de TENTAR 

porque agora já estava mesmo entusiasmado com aquilo.

(Aqui está a minha cara de «ENTUSIASMADO 

com um bicho».)

Quando me sentei na carteira, o Marcus Meldrew 

olhou-me de alto a baixo. «Porque é que ESTÁS 

       a sorrir tanto? 

       Esqueceste-te de que 

       temos MATEMÁTICA 

       logo à tarde?»

DIVERSA~O
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   (Pois esqueci.)

ESTUPIDAMENTE,  acabei por lhe 
contar sobre o bicho do Mark.

 «Vou ficar a tomar conta dele enquanto ele estiver 

em casa da avó. É por isso que estou bem-disposto.»

«Vais tomar conta da COBRA    do Mark?»
 

 «Não, da COBRA não. Um dos OUTROS 

bichos», confidenciei-lhe.

 (Tinha-me esquecido da     COBRA dele.)

«Aposto que É a cobra. Queres saber porquê?»

    «Nem por isso», suspirei.

   Ignorou-me e continuou a falar.

«A avó do Mark NA~O vai querer uma    COBRA 

em casa porque ela pode FUGIR e tentar 

COMÊ-LA .»

Nham
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   Naquele momento, a     parou de ler 

  o seu livro e disse:

  «Para tua informação, o Mark tem uma 

cobra-do-milho, e as cobras-do-milho NA~O  

comem pessoas.»

 «VÊS? A         sabe. E eu não vou 

tomar conta da cobra dele, 

já te disse»,

insisti, esperando que o Marcus parasse de se meter.

   Não parou.

   «Há uma PRIMEIRA vez para tudo, 

Tom. Depois de estar em TUA casa, a cobra pode 

acordar morta de fome, deslizar na tua direção e 

   NHAC!     Já FOSTE ou, pelo menos, foste 

MASTIGADO.» O Marcus fingia que o seu braço 

        era uma cobra.

 PORQUE  fui eu contar-lhe isto?

   Devia ter ficado calado.

Glup.

Chelp.



15

Chelp.

Continuou a fazer a sua imitação parva de uma 

cobra até que se cansou do braço.

      A         olhou de novo para cima.

     «Põe uma meia na boca, Marcus. Estou 

          a tentar ler.»

   «EXATO. Chiiiiiiiiu, está bem?»,        concordei.

«A tua irmã não era alérgica a animais?», perguntou-me a 

           de repente.

(Além de ser SUPER inteligente, a Amy também 

tem excelente memória.)

Dep
ois, optou por começar a ASS

OO
OO

OOOBIAR-ME…

ASSO
OOOOOBIO!

     …o que era enervant
e.

Au!
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«Sim, é. MAS eu tenho um PLANO 
EXCELENTE para contornar esse  

problema», expliquei-lhe, tentando  

parecer preparado e esperto ao mesmo tempo.

     «Aposto que sim…», disse a 

  baixinho, retomando a leitura.

  (Eu não tinha um plano — AINDA não, 

pelo menos.) 

Foi durante a incrivelmente 

LONGA  aula de Matemática 

do Prof. Fullerman que o meu PLANO se materializou.

Se os pais disserem que           NA~O  a eu 

tomar conta do bicho , enfiá-lo em casa às escondidas 

é capaz de funcionar. Ou escondê-lo no jardim.

    Desenhei algumas ideias para            bichos 

diferentes…

Prepara
do

Esperto

SUSPIRO



O MEU PLANO Disfarce especial
Ideias 

diferentes
  Bicho numa CAIXA

A minha casa

Papagaio ou 

pássaro debaixo 

de CHAPÉU?

 Esconder oo bicho numa     mala

Esconder  
dentro de 
CASACO?
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… enquanto mantinha a minha cara «estou atento à 

MATEMÁTICA» durante todo o tempo e 

de uma forma notável.

O que não é nada fácil.

A minha expressão resultou muito bem até o Marcus 

começar a

ESPREITAR  por cima do meu ombro

«Chiiiiiiiiiiiiiu», disse-lhe, 

tentando não chamar a atenção para mim próprio.

«Que MATEMÁTICA é essa?»,

perguntou o Marcus, não me deixando em paz.

Careta de Matemática

   para me assoooooooooooobiar DE NOVO.

(Resmungo.)

Assoooooobio
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DE IMEDIATO,
 

    o Prof. Fullerman olhou na nossa direção.

«Vocês os dois parecem um par de    Í M A N S. 

Afastem-se um do outro.

E quem quer que esteja a fazer esse 

a s s o b i o , é favor PARAR imediatamente.»

  Fiz um      olhar ao Marcus e murmurei:

   «Aquilo é para ti.»

      O Prof. Fullerman ouviu-me.

«Precisas de ajuda, Tom?»

  «Nem por isso, professor.»

«Excelente, isso é música para os meus 

ouvidos. Fico ansioso por ver TODOS os teus 

exercícios feitos, então», disse o Prof. 

Fullerman, e continuou a corrigir-nos os trabalhos.
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O M arcus afastou-se e deixou-me em paz durante  

um bocado.     O que me deu oportunidade 

          de terminar TUDO.

(Não os exercícios — 

o plano dos bichos .)

Depois de ter todas as minhas ideias no papel, 

senti-me MUITO melhor, portanto, peguei nos meus 

exercícios e vi MUITOS NÚMEROS NOVE 

POR TODO O LADO.
Como a MATEMÁTICA não é a minha MELHOR disciplina, 

entrei       em PÂNICO, até que me lembrei

       de como fazer a tabuada dos

       nove com os DEDOS.*

  O que é muito ÚTIL para estas alturas.

 É quase tão útil como estar sentado ao lado da

        .

Coelho 
escondido

* Vê nas páginas 234-235 como fazer a tabuada dos nove com os dedos.
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Com os meus exercícios quase terminados,     tinha muito 

tempo para fazer MAIS EXERCÍCIOS DE MATEMÁTICA 

DESENHOS. (Somei-lhes mais números, por isso era 

uma espécie de matemática.)
Assoooobio

Criatura 
numérica

 Número 

grande

Gosto de 

matemática.

a segurar um

9  e um 3

NOTA para o Prof. Fullerman — desculpe se algumas das minhas 

contas estão erradas. Espero que estes desenhos giros  

me ajudem a somar alguns pontos.
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Durante o resto do dia, só conseguia pensar em 

ter um animal de estimação, até finalmente a 

campainha tocar.

Até no caminho para casa, dei comigo a olhar para 

os cães das outras pessoas e a imaginar  

que eram meus.

Trim
Trim

Trim
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Eu IA contar aos pais acerca do animal de 
estimação do Mark assim que chegasse a casa. Mas, 

em vez disso, dei comigo a vaguear pela casa e a 

fazer coisas MUITO importantes, como:

   OLHAR PARA AS PAREDES

Tirar COTÃO  das minhas calças.

          (Não muito.)

E se os meus pais dissessem que NA~O ao bicho? 
Seria bastante CONSTRANGEDOR e eu também não 

ficaria satisfeito com isso. O Mark disse que vinha 

cá a casa logo depois das aulas, por isso começava 

a esgotar-se o tempo para lhes pedir. Depois  

de mais um bocado a apanhar COTÃO… 

                              FINALMENTE

Ati
rar 

as b
olas d

e cotão para ver quão longe conseguiam
 VO

AR
.
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Pus-me em frente deles e

 «Mãe, pai, posso fazer-vos uma PERGUNTA?»

(Ambos me olharam com UMA SOBRANCELHA LEVANTADA.)

 «Diz lá…», disse a mãe, desconfiada.

  «BOM, o meu amigo Mark Clump 

pediu-me para lhe fazer um ENORME favor. 

E porque sou uma BOA pessoa e tento sempre fazer 

coisas boas, disse-lhe para não se preocupar porque 

é CLARO que eu podia tomar conta de um dos seus 

bichos de estimação por alguns dias, para o ajudar.»

(Murmurei a palavra «bichos» mesmo baixinho, na 

esperança de que não a ouvissem.)
 

 «Que simpático da tua parte, Tom», disse o pai.

 UFA! Esta foi FÁCIL.

DESABAFEI tudo…
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Dei um seguimento rápido dizendo…

 «OBRIGADO! ISSO É EXCELENTE! 
O Mark já vem a caminho daqui e vai ficar muito 

feliz.»

Espera a  um segundo. Acabaste de 

        dizer BICHO? 
   (Já sabia que a mãe ia perceber, com 

   os seus ouvidos de MORCEGO.)

     «Talvez…»

Antes que ela pudesse dizer-me que NA~O, encontrei 

outra maneira de fazer a mesma pergunta…

(Respi
rar fu

ndo)
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POR favor POR FAVOR
por FAVOR por favor!
por favor POR favor

POR favor POR FAVOR
por FAVOR por favor!
por favor POR favor

POR favor POR FAVOR
por FAVOR por favor!

POR favor
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Só acabei de dizer POR FAVOR quando fiquei 

sem fôlego, o que deu oportunidade à mãe de se 

           APRESSAR a dizer…

«Tu SABES que não podemos ter bichos em casa, Tom.» 

 «Mas o Mark diz que a      avó dele já 

não pode tomar conta de mais bichos e a mãe 

dele ficou TODA preocupada!»

Fiz uma imitação da mãe dele a ficar 

preocupada . (É só uma SUPOSIÇA~O de 

como imagino que ela realmente ficou.)

«Só estava a tentar ser ÚTIL», 

acrescentei com uma voz triste.

 «Não me admira que a mãe do Mark ande 

 stressada com todas aqueles bichos em 

casa», disse o pai.        «EXATAMENTE!»
«Mas está tudo bem com o Mark e a família dele?»,

quis saber a mãe. 



28

Neste ponto, eu podia ter dito,

    «Está tudo bem, vão só mudar de 

   casa, nada mais.»

   Mas não disse, eu CONSTRUÍ uma 

            cenário, dizendo…

   «Não sei o QUE se passa realmente. 

   Mas o Mark pediu-me ajuda e eu sou 

    amigo dele.»

O que era verdadeiro, embora eu o tenha feito 

parecer bem mais    DRAMÁTICO
do que realmente era.

«Não tenho a certeza, Tom. Então, e se…», começou 

a mãe a dizer, quando alguém TOCOU à campainha.

Ding

Dong
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Ding

Dong

     O Mark estava à 

   porta, com um saco e uma pequena 

   gaiola coberta com uma manta. 

       Entrou e pousou as duas coisas. 

«OBRIGADO por fazeres isto, Tom. SALVASTE-ME 

mesmo a vida.» 

«Sem problema, Mark. Estou só a tentar AJUDAR», disse

eu, olhando de relance para os meus pais, para reforçar. 

Agora que o Mark já aqui estava, seria muito mais

   difícil para eles mudarem de ideias.

   A NA~O SER que haja algo ESTRANHO

   à espreita debaixo daquela manta, como:

Cruzei os dedos, os olhos e tudo o resto, para que 

   fosse algo simpático e fofo como um CA~O!

Olá, Tom.

UMA ARANHA 

ENORME
Uma 

doninha 

(fedorenta)

Milhões de  

    baratas
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«A minha avó está lá fora à espera, por isso não posso

    demorar-me. Mas ela está MUITO satisfeita

  por ter menos um animal em casa, mesmo

  que por pouco tempo», disse-nos o Mark.

   Aposto que sim», disse o pai.

Mas tudo o que eu queria MESMO saber era…

O QUE ERA O BICHO?
  O Mark começou a procurar no saco e disse,

«Espera aí, só tenho de encontrar os seus brinquedos…»

BRINQUEDOS! O MARK DISSE BRINQUEDOS!

UM CA~O TEM BRINQUEDOS.

SIM! SIM!   «É um CA~O?»

  «Oh, eu não te disse o que era?»,

   perguntou-me o Mark.




