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SEGUNDA-FEIRA, 30 DE ABRIL

Hoje não tive de ir à escola.

Estou com 

     
varicela!   

A varicela até é fixe, porque não nos 

sentimos nada doentes e, mesmo assim,

podemos ficar em casa. 

  A única chatice  
  é a COMICHaO! 

E a mãe está sempre a dizer que 

não podemos coçar, ou ficamos 

com    marcas.

Além disso, estou doente desde terça-feira 

da semana passada, e já não sei o que fazer.  

coça coça coça

feio
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8 9

Já li um livro              

e também já vi televisão. 

Além disso:

     Li outro livrolivro.

     Tentei encantar uma       moscamosca com a minha

 flauta indiana, mas        as moscas são bichos 

parvos, e não se deixam encantar lá muito bem.

     Estive à janelajanela. 

      Abri a janela e fiquei 

a miar ao PeludoPeludo, o cão 

da Dona Micas. 

       Dei nósnós nas calças de pijama

dos meus irmãos.

       E fiz um desenho desenho de mim 

 mesma com varicela.
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8 9

Mas os  
parvOs DOs meus irmãOs 
riram-se que nem uns perdidos 

quando viram o desenho.  

O Tiago disse que as minhas borbulhas me chegavam aos pés

e o Simão disse que não eram borbulhas, mas sim marcas da 

peste, e que essas são mesmo contagiosas. 
  blhec!  

Aqueles dois não fazem ideia do que isto é!

Ah! Ah! Ah!

AF_M_MundoCarlota4.indd   9AF_M_MundoCarlota4.indd   9 28/01/2020   18:3728/01/2020   18:37



10 11

Estava eu na sala a folhear um livro de canções de Natal, 

quando de repente percebi porque é que estava 

a apanhar uma seca tão grande: 

não tenho passatempos absolutamente

nenhuns! É por isso que fico sem nada 

para fazer quando estou doente.

Levantei-me de um salto e fui 

a correr               ter com   a mãe. 

Isto é, eu queria ir ter com a mãe, mas no caminho tropecei 

no Pedregulho,         a nossa tartaruga.

(Sobre o Pedregulho escrevo mais tarde. 

Agora não tenho tempo!)

au!

Ped
reg

ulho
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10 11

A mãe estava na cozinha a pôr qualquer na sua nova 

Máquina de Sumos Power Juicer. 

Era arroz. 

Tive logo as minhas dúvidas.  

O leite de arroz tinha um cheiro 
esquisito, parecido com o do 

meu saco de desporto.

 

Às tantas, ainda ia ficar com mais borbulhas.  

Leite de arroz. É saudável e delicioso. Vai acabar 

com a varicela num abrir e fechar de olhos!

fedor
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12 13

Foi então que mudei muito depressa de assunto e contei à mãe 

que precisava urgentemente de um

PASSATEMPO 

para não ficar tão aborrecida.

Assim que disse aquilo, lembrei-me da convencida da Vera 

Salgado           da minha turma. Aquela do nariz sempre

empinado e dos pais ricos. É que ela tem imensos

passatempos .  

Quando está doente, 

consegue andar a cavalo, 

tocar violino e fazer 

snowboard e kitesurf.

39,5°

vuum
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12 13

Mas é claro que foi um erro dizer aquilo à mãe! Ela disse logo 

que eu já tinha um passatempo… 

                        … que era tocar flauta de bisel. 

E que, agora que estava doente, tinha ainda mais tempo 

para praticar. 

Então resolvi voltar para a sala. 

Oh, n o.
  
Quem é que precisa deste

tipo de surpresas?! 

Até porque eu sou a pior 
tocadora de flauta de bisel 

do mundo.

E tenho uma ótima 

surpresa para ti, 

querida! Arranjei-te 

uma nova professora 

de flauta: a Sra. Freitas. 

Ao telefone pareceu-me 

muito simpática.
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14 15

Sempre que toco flauta indiana, acontecem coisas estranhas!

Pelo menos, consigo encantar serpentes. 

Ou minhocas, vá. 

Mas são minhocas que 

serpenteiam como cobras.

À tarde, a Carol veio fazer-me uma visita. A Carol já teve 

varicela no infantário, por isso não pode voltar a apanhar.

           Felizmente! a carol        

 é a minha melhor amiga, e, quando ela está comigo, já 

não apanho    grandes secas     sem nada para fazer.

seca seca seca 
seca seca seca 
seca seca seca 
seca seca seca 
seca seca seca 
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14 15

Quando disse à Carol que a varicela era uma grande, grande 
seca quando não se tem um passatempo a sério, ela pôs 

as mãos nas ancas.

Então estivemos algum tempo a pensar em coisas que 

nos poderiam interessar. É claro que tinha de ser 

espetacular. Alguma coisa que fosse muito mais fixe 

do que os passatempos da convencida da Vera !

Pois é, tens 
razão. Eu 
também não 
tenho nenhum 
passatempo.

seca seca seca 
seca seca seca 
seca seca seca 
seca seca seca 
seca seca seca 
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16 17

Foi então que tive uma   

       grande ideia! 
Ir ao computador do pai ver 

que passatempos existem.

Foi na hora certa, porque a mãe tinha ido às compras e o pai 

estava numa conferência, ou algo do género.

Fomos para o escritório do meu pai 

e ligámos o computador. 

Entretanto, a Carol escreveu 

um 5 num ditado péssimo que 

encontrou na secretária do pai.

Ele é professor… 
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16 17

Depois procurámos passatempos fixes no Google. Apareceram 

montes de sugestões e primeiro ficámos séculos a procurar 

enquanto íamos anotando as coisas mais espetaculares. No final, 

tínhamos uma lista de   passatempos mesmo muito fixes: 

     Saltar de paraquedas
     
      Andar de monociclo

      Explorar grutas

      Produzir cristais

      Fazer mergulho 
      com tubar es
      Fazer rafting em 
      águas bravas
      Andar numa 
      asa-delta de drag o
      Escavar esqueletos 
      de dinossauros
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18 19

Os olhos da Carol começaram    a brilhar.

Perguntei-lhe como estava a pensar fazê-lo e ficámos muito 

tempo a olhar para a nossa lista sem dizer nada.

É que aqui perto não há nem mar,          nem grutas,

nem águas bravas. 

E também não temos um monociclo.

Nem um paraquedas.

Eu quero mergulhar com tubarões.

Ou fazer cristais.

brilha
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18 19

Nós temos um daqueles papagaios de

papel, mas de plástico, e com um fio. 

O meu tem a imagem de um pássaro e, 

num canto, diz Gavião-do-Mississipi.

Então fomos à cozinha buscar cerejas.        Mas não havia 

cerejas em lado nenhum.

Por sorte, encontrámos numa gaveta um saquinho com

        

  Metades de grão-de-bico Metades de grão-de-bico 
tostadas com especiarias.

Já sei o que podemos fazer: 
v e r  q u e m  c o s p e  c a r o ç o s v e r  q u e m  c o s p e  c a r o ç o s 
d e  c e r e j a  m a i s  l o n g e .d e  c e r e j a  m a i s  l o n g e .

seca
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20 21

Foi a mãe que comprou, na mesma loja indiana onde comprou 

a minha flauta.

A seguir, fomos para o jardim e fizemos um concurso a ver quem 

cuspia  gr o-de-bico mais longe.

Já agora, eu ganhei ganhei.

Muito provavelmente, porque a Carol comeu 

a maioria dos grãos, em vez de os cuspir.

ffffft
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20 21

TER A-FEIRA, 1 DE MAIO

Agora, o Tiago e o Simão também 

estão com varicela. Passaram 

o dia de um lado para o outro 

a queixarem-se porque hoje

é feriado e, por isso, já não 

tínhamos escola. Mesmo 

sem varicela. 

Ah! Tomem, irmãOs parvinhOs!

arranha

coça

roça
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