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Era um dia quente e o ar condicionado do 

carro estava avariado. Todas as janelas estavam 

abertas, e um vento empoeirado revolveu os 

cabelos de toda a gente, causando uma grande 

confusão de emaranhados capilares!

A Íris não se importava nem um bocadinho. 

Estava a caminho do seu primeiro acampa-

mento de música e nada nem ninguém conse-

guiria pô-la de mau humor. Na mala do carro 
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seguia o seu saxofone, completamente afinado 

e polido. Ela até tinha uma fita cor de laranja 

e roxa, novinha em folha, para segurar o saxo-

fone à volta do pescoço enquanto o tocava.

Durante quatro dias e três noites, ficaria no  

Acampamento Melodia. Imaginem! Conviver com 

outros miúdos da sua idade que adoram música 

tanto quanto ela. Melhor de tudo, no último dia, 

dariam um concerto, com os familiares a assistir.

— Íris? — chamou a mãe do lugar do 

condutor. — Pergunta ao Kiko se ele precisa 

de ir à casa de banho, sim? Há uma estação de  

serviço ali mais à frente, mas só vamos parar 

se for necessário.

A Íris virou-se para o seu irmão. Ele es-

tava a ler um livro de banda desenhada e tinha  



3

retirado o seu aparelho auditivo por causa do  

barulho do vento, que teimava em entrar pelas  

janelas do carro.

A Íris tocou-lhe ligeiramente no braço.

— A mãe perguntou se precisas de ir  

à casa de banho — questionou quando o irmão  

olhou para ela.

Ele sorriu.

— Não, mas quero um chocolate.

— Ei, eu ouvi isso! — exclamou o pai, 

desviando o olhar do mapa.

O Kiko falava sempre demasiado alto, 

mesmo quando tentava sussurrar.

— O pai ouviu o que disseste — repe-

tiu a Íris.

O Kiko encolheu os ombros.
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— Quero mesmo! Quero uma grande 

tablete de chocolate com recheio de cara-

melo cremoso! — disse ele, enquanto lam-

bia os lábios.

— Tudo bem! Também me apetece um 

pouco de chocolate — acabou por dizer a mãe.

— A mãe concordou! — avisou a Íris.

— Boa! — gritou o Kiko, entusiasmado, 

enquanto lançava as mãos no ar.

Sem saberem muito bem como, acaba-

ram por se perder depois da estação de ser-

viço e chegaram ao Acampamento Melodia 

uma hora depois do horário para receção 

dos participantes.
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A Íris permaneceu junto ao carro a olhar 

para as cabanas. Havia miúdos a correr de 

um lado para o outro, e outros tão diverti-

dos numa guerra de almofadas que acabaram 

por cair na relva.

O pai da Íris estava a retirar as malas do 

carro quando uma jovem de cabelo muito 

curtinho se aproximou com uma prancheta 

na mão.

— Olá — cumprimentou ela. — Deves 

ser a Íris. És a única que falta na minha lista! 

Sou a Ema, a monitora da tua cabana.

Subitamente, a Íris sentiu-se tímida e sem 

nada para dizer. Ela não sabia ao certo o que 

era uma monitora de cabana, e começou a 

pensar em todas as outras coisas que não sabia.  
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Onde é que ia dormir? Será que os outros 

miúdos queriam ser amigos dela? Mais im-

portante de tudo: será que eram todos me-

lhores músicos do que ela?

A Íris começou a sentir calafrios por 

todo o corpo.

Como serão os  
meus colegas?
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A Ema pareceu não reparar.

— Como chegaste um pouco tarde, as 

camas já estão distribuídas. Mas não te preo-

cupes! Vais ficar num grupo de raparigas 

espetacular. Todas estiveram cá no ano pas-

sado, por isso podem ajudar-te com qual-

quer dúvida que tenhas.

A Ema pegou no estojo do saxofone da Íris.

— Vamos lá! Vou mostrar-te onde vais 

ficar a dormir.

A Íris voltou-se para pegar na sua mo-

chila. O Kiko e a mãe tinham ido dar uma 

volta à beira-rio, mas o pai continuava com 

ela. Tinha com ele a almofada e o saco-cama.

— Vamos lá, macaquinha! — disse ele  

a sorrir.



A Íris retribuiu o sorriso, mas sentiu-se 

um pouco hesitante. Ela queria realmente, 

verdadeiramente, absolutamente, estar no 

acampamento de música, mas, ao mesmo 

tempo, queria saltar para o carro e gritar: 

«Vamos embora a todo o gás, pai!»

Não interessava quanto desejava estar ali, 

pois caso não se integrasse no grupo, quatro 

dias seriam uma eternidade.
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A Íris seguiu a Ema pelo relvado em direção  

às cabanas. Várias crianças estavam a correr,  

a rir, a jogar futebol e a contar piadas. Prova‑

velmente são todos muito amigos desde o ano pas‑

sado, pensou a Íris. De certeza que sou a única que 

não conhece ninguém.

As cabanas eram casinhas de madeira,  

e cada uma estava pintada com uma cor di-

ferente. A Íris balançou os braços e começou  
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a caminhar um pouco mais rápido para acom- 

panhar a Ema. À medida que avançava, falava 

severamente para si própria. E se realmente 

fores a única novata? Só o serás hoje. Ama‑

nhã, todos serão iguais. Tudo o que tens de fazer  

é sorrir…

Ainda continuava com o seu silencioso 

monólogo encorajador quando a Ema abriu 

a porta da cabana vermelha. À medida que 

a luz do sol espreitava lá para dentro, a Íris 

viu três raparigas sentadas na cama superior 

de um dos beliches. Todas se sobressaltaram.  

Parecia que tinham sido interrompidas a meio  

de uma reunião ultrassecreta.

O sorriso da Íris desvaneceu-se por um se-

gundo. Não queria que o primeiro encontro  
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com as colegas de cabana fosse arruinado 

por aquela intrusão! Ou por causa de um pai 

embaraçoso!

No preciso momento em que a Íris pen-

sava todas aquelas coisas, o seu pai irrompeu 

pela cabana e olhou em redor, entusias- 

mado.

— Olá, meninas! Isto é muito acolhe-

dor! — disparou ele. — Onde coloco as 

tuas coisas, macaquinha?

A Íris fez uma careta. Macaquinha!

— Põe onde quiseres. Depois arrumo  

à minha maneira — respondeu.

Mas ela não precisava de se preocupar.  

As três meninas no beliche eram tão sim-

páticas como a Ema prometera. Em vez de 
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sussurrarem ou de lançarem olhares de desa-

provação devido à intrusão, todas sorriram, 

à espera de conhecer a nova colega.

— Meninas — começou a Ema por  

dizer —, esta é a Íris. Porque não a ajudam 

a arrumar as coisas?

Duas das meninas desceram pela escada, 

mas a terceira saltou do beliche e aterrou no 

chão da cabana com um estrondoso «pum!», 

mesmo à frente da Íris.

— Olá. Eu sou a Sílvia e toco viola de 

arco — disse ela, a sorrir abertamente en-

quanto afastava dos olhos a sua longa franja.

As outras duas aproximaram-se e fica-

ram ao lado da Sílvia. Uma delas era alta, 

um pouco pálida e parecia tímida. A outra 
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rapariga tinha cabelo castanho e curto e, 

imediatamente, a Íris percebeu que era 

muito amável.

— Sou a Anabela — apresentou-se a ra-

pariga simpática. — Toco violino. E esta é  

a Frederica — continuou ela, apontando 

para a rapariga tímida.

— O-olá, Íris — começou por dizer  

a Frederica, muito baixinho. — Eu toco vio-

loncelo.

A Íris quase riu de alívio. Parecia a es-

cola! A Sílvia era a menina extrovertida, di-

vertida, a Frederica era muito tímida mas 

também muito simpática, e a Anabela pa-

recia-se muito com a sua melhor amiga,  

a Zoe.



— Eu toco saxofone — informou a Íris, 

a sorrir.

— A sério? Posso experimentar, por 

favor? — implorou a Sílvia. — Sempre quis 

tocar saxofone!

A Íris começou a rir. Sentiu-se integrada.




