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A Nódoa................................................................ 126
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BUUUUU! Assustei-te?
Se sim, o melhor é pousares este livro
e procurares alguma coisa um pouco
menos assustadora. Há bons livros sobre
unicórnios e ca~ ezinhos, e outras coisas
fofinhas, que podes ler até estares
preparado para um livro como este.
Mas se gostas de histórias sobre esqueletos
e zombies e cabec,as humanas, enta~ o mete-te debaixo dos lenc,óis e vira a página.
E se ficares demasiado assustado, podes
sempre dormir na cama dos teus pais.
Mas, por favor, na~ o lhes contes que
ficaste cheio de medo, porque na~ o quero
nada que eles fiquem zangados
comigo.
EU
AVISEI!

A

Mu danc, a

Há muito tempo havia um menino
chamado Rowan, e o Rowan era uma
crianc,a feliz. Os pais amavam-no muito e
ele tinha muitos brinquedos.

Às vezes, o Rowan levava os seus brinquedos
para a escola e brincava com eles no
recreio, mas deixou de o fazer depois de
uns arruaceiros gozarem com ele.
^
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O Rowan ficou triste, porque ele achava
que brincar com brinquedos era a melhor
parte de ser crianc,a. Mas os colegas do
Rowan na~ o achavam o mesmo, e estavam
sempre a tentar parecer mais velhos do
que eram.

Um dia, a meio de uma aula, o Rowan
sentiu uma estranha comicha~ o mesmo
debaixo do brac,o. Na~ o sabia por que
raza~ o estava a sentir aquilo, por isso
pediu permissa~ o à professora Pennington
para ir à casa de banho.
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Na casa de banho, o Rowan tirou a
t-shirt e ficou chocado por ver um pelo
solitário a crescer-lhe no sovaco.

O Rowan na~ o sabia o que fazer, por isso
voltou a vestir a t-shirt e regressou
à aula. Quando se sentou, ficou com a
sensac,a~ o de que todos sabiam que havia
algo de diferente nele, até a professora
Pennington.
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Quando a campainha deu o toque da sa´da,
o Rowan correu a toda a velocidade até
casa. Sabia que a ma~ e tinha uma pinc,a na
casa de banho, e mal podia esperar para
tirar aquele pelo.
Mas, quando tirou a t-shirt, percebeu que
era tarde demais para usar a pinc,a.

De repente, apareceram-lhe pelos por
TODO o corpo. E, passado pouco tempo,
estava praticamente COBERTO de pelo.
PLIM
PLO
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F

CRESCE

Foi enta~ o que o Rowan entrou em pa^ nico.
Abriu o armário da casa de banho dos
pais, à procura de algo que o pudesse
ajudar, e encontrou uma coisa que lhe
pareceu perfeita para o seu problema.

REMO
DE PE VEDOR
LOS

Mas há uma raza~ o para as crianc,as na~ o
poderem mexer nos armários da casa
de banho dos seus pais. Porque dois
segundos depois de abrir o frasco, o
Rowan desmaiou com o cheiro.
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Quando acordou, o Rowan estava na
sua cama. Primeiro pensou que toda
aquela história do pelo tivesse sido só um
pesadelo, mas, mal olhou para o brac,o,
percebeu que na~o.
ARGH

Os pais do Rowan entraram no quarto
e ele temeu que estivessem zangados por
ele ter mexido no frasco de removedor
de pelos sem autorizac,a~ o. Mas eles na~ o
pareciam nada zangados. Na verdade,
até pareciam quase FELIZES.
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Os pais do Rowan disseram-lhe que
esperavam por aquele dia há anos e que
era o momento de terem a «Conversa».
O Rowan pensava que tinha tido a
Conversa quando os pais lhe contaram
sobre como nascem os bebés. Mas eles
disseram que esta era muito diferente.
Os pais disseram-lhe que, por vezes,
quando uma crianc,a chega a uma certa
idade, o seu corpo comec,a a Mudanc,a.
E o Rowan ficou triste, porque gostava
de si mesmo tal como era.
Foi enta~ o que o Rowan percebeu o rumo
da conversa e, por isso, fez a pergunta
que o estivera a incomodar o dia todo.
ES T O U A

T O RN AR -M
M E UM ...

HOMEM?
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Bom, aquilo fez com que os pais desatassem
à gargalhada. O Rowan até se sentiu
aborrecido, porque eles demoraram
imenso tempo a PARAR de rir.
AH! AH!
A H!

AH! AH!
AH! AH!

Depois de limpar as lágrimas dos olhos, o pai
disse-lhe que ele continuava a ser um rapaz,
mas um TIPO diferente de rapaz. E quando
o Rowan lhe perguntou o que aquilo queria
dizer, o pai deu-lhe a má not´ cia.
EÉS U M

LOBISOMEM,
FILHO!
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Aquilo NA~ O era de todo o que o Rowan
queria ouvir. Mas, quando a ma~ e viu a cara
de preocupac,a~ o do filho, apressou-se a
dizer que era motivo para FESTEJAR.
Os pais contaram-lhe enta~ o que ele
descendia de uma longa linhagem de
lobisomens. E o Rowan comec,ou a
perceber melhor os retratos de lá de casa.

A seguir, os pais do Rowan deram-lhe
not´cias ainda PIORES. Disseram-lhe que
também ELES eram lobisomens.
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O Rowan comec,ou a recordar-se de que,
ao longo do tempo, já tinha tido pistas
de que os pais eram lobisomens. Mas
percebeu que, lá no fundo, na~ o queria
admitir a verdade.
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ÚU
ÚU
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Foi a´ que o Rowan comec,ou a chorar.
Disse que só queria ser um miúdo e ter
uma vida normal.
Mas os pais responderam-lhe que um
lobisomem podia viver uma vida normal,
desde que tratasse sempre do pelo e
escondesse dos outros quem realmente era.
ABRE

Mas o Rowan na~ o QUERIA esconder
quem ele realmente era. Sempre lhe
ensinaram a ser ele próprio, e era isso
que tencionava continuar fazer.
Enta~ o, os pais explicaram-lhe que há
pessoas ignorantes no mundo que na~ o
gostam de ninguém que seja diferente.
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O Rowan sabia exatamente de que tipo
de pessoas os pais estavam a falar.

Enta~ o, o Rowan fez uma pergunta aos
pais, embora na~ o quisesse propriamente
ouvir a resposta.
MAS OS
LOBISOMENS NA~O

COMEM
PESSOAS?

Os pais do Rowan ficaram desconfortáveis
e disseram que esse era um assunto para
outra Conversa, mais tarde.
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O Rowan tinha o pressentimento de que
já sabia a resposta àquela pergunta e,
por isso, no dia seguinte levou os seus
brinquedos para a escola. E, desta vez,
ninguém se atreveu a gozá-lo.

O exemplo do Rowan inspirou os pais a
deixarem de esconder quem ERAM. E,
a partir desse dia, o Rowan e os pais
mostraram-se tal como eram, e as outras
pessoas só tiveram de aceitar.
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Numa pequena aldeia à beira-mar, algures
na Europa, vivia um homem chamado
Jasper. Toda a gente o conhecia porque
ele era o brincalha~ o de aldeia.
A maioria das partidas que o Jasper
pregava era bastante inofensiva. Certa
vez, envolveu o carro do padeiro em papel
de embrulho, e noutra encheu a única
cabine telefónica da aldeia com pipocas.
EH!
EH! EH!

IH! IH!
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Às vezes, o Jasper até pregava partidas
à sua fam´lia. A ma~ e dele nunca chegou a
perdoá-lo depois de ele ter colado toda a
mob´lia ao teto.

Mas a partida mais famosa do Jasper foi
quando ic,ou as cuecas do presidente da
Ca^ mara na haste da bandeira, o que toda
a gente achou hilariante. Bom, toda a
gente exceto o PRESIDENTE.

EH!
EH!

AH!
AH!
IH ! IH!
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Era essa a piada das partidas do Jasper.
A maioria das pessoas achava-lhes muita
grac,a, desde que na~ o fossem elas as
escolhidas para serem gozadas.

SPLAASH

Bom, uma manha~ o Jasper acordou
indeciso quanto ao seu próximo alvo. Na~ o
conseguia decidir se preferia embrulhar a
casa do vizinho do lado em papel higiénico
ou substituir o creme dos donuts do
padeiro por pasta de dentes.
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