


Para o Ryan



AGOSTO
Quinta-feira
Gosto muito da minha família e tal, mas não preciso 
de estar com eles vinte e quatro horas por dia, sete 
dias por semana. Só que é EXATAMENTE assim 
que tem sido ultimamente.

E não sou só EU que estou a ficar cansado disto. 
Estamos TODOS quase à beira da loucura e, se as 
coisas não mudarem rapidamente, não tarda nada 
vamos mesmo bater no fundo.

A Mãe diz que é por estarmos confinados há 
demasiado tempo e que apenas precisamos de férias. 
Eu voto é numas férias longe uns dos OUTROS.

ChutaChuta
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Só que isso não vai acontecer tão cedo porque não 
temos DINHEIRO nenhum. E a razão para isto  
é uma longa história.

Há dois meses que estamos a viver na cave da Avó, 
e não sei por quanto mais tempo é que vamos 
aguentar. A Mãe diz que um dia ainda vamos olhar 
para trás e rir-nos de tudo, mas isso é porque 
não é ela que tem de partilhar o sofá com o 
RODRICK todas as noites.

CRÁ S
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O ridículo é que a Avó tem imenso espaço em casa 
e, por isso, não percebo porque é que toda a nossa 
família tem de ficar na cave. Quando cá chegámos, 
fui o primeiro a dizer que queria o quarto de 
hóspedes, mas a Avó disse que já estava ocupado.

Acho que a Avó não está lá muito feliz por 
vivermos com ela porque sempre que as amigas vêm 
cá a casa, ela pede-nos para não aparecermos.
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Isso acaba por ser um pouco chato, uma vez que 
não há casa de banho na cave e as amigas da Avó 
costumam demorar SÉCULOS.

Também não podemos usar a cozinha quando a Avó 
tem convidados, o que quer dizer que só jantamos 
depois de eles se irem embora. Mas ontem o Rodrick 
cansou-se de esperar, e então aqueceu um resto de 
pizza no secador de roupa.

VRUUM



11

Também não há televisão na cave da Avó, portanto 
a única coisa que temos para nos entretermos somos 
nós MESMOS. E acreditem, não chega.

A Mãe diz que é bom estarmos aborrecidos porque isso 
obriga-nos a puxar pela imaginação. Mas quando tento 
fazê-lo, acabo por imaginar sempre a mesma coisa.

NOTÍ
CIAS

NOTÍ
CIAS
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Isto torna-se tudo ainda mais complicado porque o 
Pai, este verão, está em teletrabalho, o que quer 
dizer que está sempre por perto. E quando o Pai 
tem uma reunião, todos temos de fingir que não 
estamos ali.

Mas isso nem sempre é fácil, principalmente quando 
se tem um miúdo de 3 anos na família.

Durante a maior parte do tempo, tento manter-me  
ocupado. A Avó tem pilhas de puzzles na cave e 
já acabei alguns sozinho. Mas a Mãe quer sempre 
que seja o Manny a pôr a última peça, para ele se 
sentir importante.
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Se querem saber, a Mãe não está a ajudar o 
Manny ao tratá-lo como um BEBÉ. E tornou-se 
bastante pior desde que viemos viver com a Avó.

Às vezes, depois do jantar, jogamos um jogo de 
tabuleiro em família. Mas o Manny não percebe 
regras complicadas, por isso acabamos sempre a 
jogar jogos mais BÁSICOS.

PLI
C

PLI
C

Vista da PonteVista da Ponte

SEM LÁGRIMA
S

SEM LÁGRIMA
S

IDADE 3+IDADE 3+

Escorregas &  
     Arco-Íris
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Temos de ir para a cama quando ainda nem anoiteceu,
 porque andamos todos com o horário do MANNY.

Ultimamente, a história de embalar preferida do 
Manny é a Arca de Noé. É sobre um senhor que 
descobre que vai chover durante muito tempo,  
e então constrói um barco gigante para enfrentar 
a tempestade com um monte de animais.

ARCA 
DE NO

É
ARCA 

DE NO
É
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As ilustrações do livro do Manny são tão 
engraçadas que dão a ideia de que um dilúvio que 
limpou metade da Terra até foi DIVERTIDO.

Mas imagino que, se o livro fosse mais realista,  
os adultos não o ofereceriam às crianças.
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No entanto, tenho algumas questões sobre a 
história da Arca de Noé. Para começar, gostava de 
saber porque é que o Noé levou a bordo criaturas 
venenosas como cobras e escorpiões. Porque, se fosse 
EU, teria aproveitado a oportunidade para deixar 
alguns daqueles tipos para TRÁS.

E depois aproveitaria esse espaço livre para levar 
mais animais BONS, como cachorrinhos e ouriços e 
aqueles hipopótamos-pigmeus.

EstrondoEstrondo

LAMBELAMBE
MASTIGAMASTIGA

MASTIGAMASTIGA
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Felizmente, o Noé não teve de levar as baleias e 
os peixes, porque senão iria precisar de MONTES 
de espaço na arca. Provavelmente, eles nem se 
aperceberam de que estava a acontecer uma cheia.

Também não faz muito sentido que o Noé tenha 
decidido levar PÁSSAROS na arca, já que eles 
podiam perfeitamente ter VOADO. E aposto que 
ele bem se arrependeu da decisão que tomou.
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Só ouvimos falar dos animais que SOBREVIVERAM. 
Mas aposto que houve um monte de animais bem fixes 
que acabaram por NÃO conseguir entrar no barco 
do Noé.

A história conta que, depois de ter chovido 
durante 40 dias e 40 noites, ainda demorou mais 
150 dias para as águas voltarem ao normal. Isso 
quer dizer que o Noé ficou preso na arca com todos 
os animais, mais a mulher e três filhos.

Por isso, sempre que me lamento por estar a viver 
na cave da Avó com a minha família, penso no Noé 
e sinto-me um pouco melhor.

POPPOP

MAS
TIGA

MAS
TIGA

MAS
TIGA

MAS
TIGA

gui
ncho

gui
ncho

GRRGRR
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A Mãe está sempre a dizer que se sente feliz por 
estarmos todos juntos, porque lhe parece que o 
tempo passa mais devagar. Também reparei nisso, 
mas para MIM não é uma coisa BOA.

MAS
TIGA

MAS
TIGA

PONTAPÉPONTAPÉ

MAS
TIGA

MAS
TIGA

ÉME…ÉME…ÉME…ÉME…
MORSA!MORSA!

MM  mm



20

Outra coisa que faz com que pareça que o verão 
nunca mais acaba é eu não poder ir a casa do meu 
amigo Rowley. Isto porque ele foi fazer uma longa 
viagem pela Europa com a família.

Quando o Rowley me falou pela primeira vez dos 
planos da sua família, achei que talvez conseguisse 
que os pais dele me levassem. Mas parece-me que o 
casal Jefferson não é tão inteligente como pensei, 
porque nunca perceberam as minhas indiretas.

Portanto, neste momento o Rowley estará a fazer  
a melhor viagem da sua vida enquanto eu estou a 
fazer puzzles de 5000 peças na cave da minha Avó.

APOSTO QUE A TUA VIAGEM SERIA APOSTO QUE A TUA VIAGEM SERIA 
MAIS DIVERTIDA SE LEVASSES UM MAIS DIVERTIDA SE LEVASSES UM 
AMIGO!AMIGO! POIS… QUEM PODERIA   POIS… QUEM PODERIA  

IR CONTIGO?IR CONTIGO?

HUM…HUM…



21

Acho que a Mãe se sente mal por não termos 
dinheiro para umas férias especiais este verão, por 
isso ela tem-se esforçado por nos compensar.

Ela diz que podemos ir aonde quisermos usando a 
nossa imaginação.  Mas, para ser sincero, já não 
está a funcionar lá muito bem.

Parece-me que a Mãe também já se fartou disto, 
porque ontem à noite, depois do jantar, ela convocou 
uma «reunião de família» para trocarmos ideias sobre 
umas férias económicas. O problema é que cada um tem 
a sua PRÓPRIA ideia do que são umas boas férias.

BEM-VINDO ABEM-VINDO A
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O Pai quer fazer uma viagem de carro e visitar um monte 
de cenários de guerra e participar em encenações 
de batalhas. Mas nenhum de nós tinha vontade de 
vestir roupa interior de lã em pleno mês de agosto.

O Manny quer ir ao Safari dos Animais, um sítio onde 
íamos muito quando eu era pequeno. Mas os animais que 
estão lá parecem sempre tão TRISTES, especialmente 
o burro que pintaram para parecer uma zebra.

ROEDORESROEDORES

TA-TA
-

TA-TA
-

RA-RA-
-TA-TA

PANDASPANDAS
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A Mãe diz que podíamos poupar dinheiro se 
visitássemos sítios aqui nas redondezas. Mas eu já 
tive visitas de estudo suficientes para perceber que 
conheço esta cidade por dentro e por fora.

Os únicos que estavam de acordo sobre o que queriam 
fazer eram o Rodrick e eu. Ambos votámos para irmos 
ao parque de diversões Pios e Arrepios, que sairia 
BARATO, uma vez que a Avó tinha recebido 
cupões de desconto pelo correio.

DESCONTO
BILHETE

CENTRAL DE
TRATAMENTO

DE ÁGUAS

SPIO ARREPI SO
50%50%



24

Além disso, inauguraram uma montanha-russa 
chamada Salta-Carris, que deve ser bem LOUCA.

A Mãe disse isso era demasiado assustador para o 
Manny, e então sugeriu a Aldeia das Histórias, 
que tem diversões para todas as idades. Mas eu e 
o Rodrick já tivemos a nossa dose de Comboio da 
Aranha Patuda que chegue para o resto da vida.
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Como não chegávamos a acordo, sugeri que cada um 
tivesse as suas PRÓPRIAS férias e, no regresso, 
mostrássemos as fotografias das nossas viagens.

A Mãe respondeu que o objetivo das férias em 
família era fazermos coisas JUNTOS. Diz ela 
que, um dia, os filhos vão cada um para seu lado 
e que cada vez temos menos tempo para construir 
memórias felizes como FAMÍLIA.

Mas, acreditem, para que ESTA família construa 
memórias felizes, vai ser preciso um MILAGRE.
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Segunda-feira
Descobrimos finalmente uma forma de podermos fazer 
umas férias de verão em família que possamos pagar.

No sábado à noite, a Bisavó Gammie ligou ao Pai a 
perguntar se ele podia livrar-se da caravana do Tio 
Gary, que está estacionada há dois anos no pátio 
da casa dela.

Pelos vistos, o Tio Gary desapareceu para ir 
trabalhar como palhaço de circo, e ela acha que ele 
não vai voltar tão cedo.

Inicialmente, o Pai ficou FULO, porque resolve 
sempre os problemas do Tio Gary, mas a Mãe disse 
que a caravana era a solução para as férias.
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A Mãe explicou que as férias costumam ser muito 
caras, porque o que custa mais dinheiro é dormir em 
hotéis e comer fora. E disse que a caravana nos 
resolvia AMBOS os problemas.

Foi aí que o PAI começou a entusiasmar-se. Disse 
que podíamos fazer-nos à estrada e parar para 
passar a noite onde nos APETECESSE, e que 
também podíamos cozinhar para nós próprios.

O que sei é que eu e os meus irmãos ficámos tão 
felizes com a ideia de sair da cave da Avó, que 
concordaríamos com QUALQUER coisa.






