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1

Meu nome é Artie Howard e, bom, lá vai: este é o pior 
dia da minha vida.

O que poderia ser pior que hoje?
Bom, imagine que você tenha uma consulta com o 

dentista, e ele tenha que abrir um buracão no seu den-
te. Ele fica ali, cavoucando e cavoucando e cavoucando 
com a broca. Por horas. 

Imagine como você se sentiria. O dentista nunca faz 
uma pausa para descanso. Ele simplesmente segue tri-
turando e cavoucando e triturando e cavoucando até 
chegar no seu cérebro.

Você está sentindo? Consegue imaginar?
Bem... meu dia foi pior do que isso. Muito pior.
Esqueça o dentista. Não chega nem perto. Deixe o 

dentista pra lá. Tenho uma história muito mais dolo-
rosa para contar.

A manhã começou com muita dor. O despertador to-
cou e eu caí da cama.

Bati minha cabeça no chão uma ou duas vezes. Che-
guei a ver estrelas, que nem nos desenhos animados.

Eu estava dormindo profundamente, mas agora ti-
nha acordado e piscava com força para tentar me livrar 
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da dor que fazia minha cabeça latejar — e para ver se o 
quarto parava de girar.

Antes que eu conseguisse me levantar, mamãe en-
trou no quarto.

“Artie, o que você está fazendo deitado aí no chão?”
“Meus exercícios matinais”, eu disse.
Tá bom, eu sou metido a espertinho mesmo. Mas 

um pouco de senso de humor nunca fez mal a ninguém, 
não é?

Papai sempre diz que sou um “sabichão”, e ele não 
fala isso no bom sentido. Mas eu prefiro ser um sabi-
chão a ser um bobalhão — você não?

“Você não tem tempo para fazer exercícios”, mamãe 
disse. “É o primeiro dia de aula, lembra?”

Bufei. “Acho que você me lembrou disso pelo menos 
umas cem vezes.”

Mamãe me ajudou a levantar. Ela me olhou meio de 
lado. “Como é que você fez esse galo na cabeça?”

“Sorte”, eu disse. Esfreguei o galo. Doeu. Então parei 
de esfregar.

Mamãe começou a juntar as roupas que eu tinha 
jogado no chão na noite anterior. Ela era assim.

Mamãe sorriu para mim. “Espero que você goste da 
nova escola.”

Ela tem um sorriso lindo. Na verdade, talvez seja a 
mãe mais bonita de todos os tempos. Tem o cabelo loi-
ro bem claro, os olhos azuis brilhantes e covinhas no 
rosto quando sorri.

Ela diz que trabalhou como modelo depois da facul-
dade. Mas, como gostava de comer, teve que desistir.

Toda a minha família gosta de comer. Muito. O 
que talvez explique por que nenhum de nós quatro é 
magro.
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Você poderia dizer que somos meio gordinhos. Mas 
estaria sendo grosseiro.

Pisquei mais algumas vezes. Eu ainda estava meio 
tonto por ter batido com a cabeça no chão.

“Minha nova escola?”, eu disse. “A Escola Fundamen-
tal Ardemorre?”

“Não é Ardemorre, é Ardmore”, mamãe disse. “Por 
que você continua chamando a escola desse jeito?”

“Porque é engraçado?”
“Pode ser engraçado, mas não vale uma fatia de pão”, 

ela respondeu. Essa é uma das suas expressões. Mas 
não me pergunte o que significa.

Só sei que mamãe não gosta de coisas engraçadas. 
Tanto ela quanto papai são muito sérios. Os dois são 
professores de economia na faculdade local. E isso é um 
troço meio sério.

Ela saiu do quarto levando um monte de roupa suja 
debaixo do braço.

“Não esqueça que você tem dentista depois da esco-
la”, gritou do corredor.

“Eu já esqueci!”, gritei de volta.
Ela pensa que uma pessoa de onze anos não tem memó-

ria. Só pode ser por isso que me lembra de tudo mil vezes.
“Leve o celular”, mamãe disse. “Pegue o ônibus para 

a consulta e me ligue quando chegar lá.”
“Sim, capitão!”, respondi.
Certo. Hora de me vestir. O que devo usar para im-

pressionar meus novos amigos em Ardemorre?
Não vou fingir que não fiquei o tempo todo pensando 

nisso.
Na verdade, na noite retrasada tirei do armário todas 

as minhas camisetas e coloquei em cima da cama. Qual 
delas eu deveria usar? Qual delas?
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Decidi que tinha que ser preta. Preto é a única cor 
legal. Passei os olhos sobre as camisetas pretas e li as 
palavras estampadas nelas:

obrigado por compartilhar
lol

eu sou demais
sua banda favorita é uma droga

mantenha distância: carga pesada

Definitivamente, a última não. Quem foi que me 
deu essa camiseta? Acabei escolhendo uma preta com 
letras vermelhas que diziam simplesmente camiseta. 
Não era assim tão engraçada, mas pelo menos não era 
constrangedora.

Vesti a camiseta sobre o jeans mais arrebentado 
que eu tinha, com rasgos nos dois joelhos. Depois lutei 
para domar os cachos selvagens dos meus cabelos pre-
tos e encaracolados.

Sempre que passo a escova, meu cabelo volta para 
o mesmo lugar. Tipo: bóóóinnnng! Todas as manhãs 
travo uma batalha com ele, e sempre perco.

Bom, é isso. Pronto para o que der e vier.
Peguei meu telefone e dei uma olhada na tela. Ne-

nhuma mensagem ou ligação perdida. Será que é por-
que eu não conheço ninguém por aqui?

A bateriazinha no canto da tela estava piscando. Eu 
tinha me esquecido de carregar.

Bom, sem problemas. Tem tempo de sobra para car-
regar enquanto tomo o café da manhã.

Encontrei o carregador. Conectei no telefone. Então 
coloquei na tomada perto do chão e...

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaap.



12

2

Adivinha só quem sentiu uma estrondosa descarga elé-
trica passando pelo próprio corpo?

Você disse Artie Howard?
Fiz uma dancinha muito louca pelo meu quarto. 

Meus pés batucaram o chão como se eu fosse um sa-
pateador em ritmo acelerado. Não conseguia controlar 
meus braços nem minhas pernas.

Quando finalmente a dor passou, um zumbido mui-
to alto tomou conta dos meus ouvidos. Se eu estava 
tonto? Em uma palavra: ã-hã.

Tive que pentear meu cabelo mais uma vez. Estava 
todo arrepiado.

Então desci as escadas em direção à cozinha para 
tomar o café da manhã.

Vi um prato sujo no lugar do papai, o que queria di-
zer que ele já tinha saído para o trabalho. Mamãe esta-
va mexendo na cafeteira, perto da pia. Wowser estava 
embaixo da mesa, torcendo para que alguma comida 
caísse no chão.

Chamamos Wowser de Nosso Cachorro Misturado. 
Ele é parte labrador, parte pastor-alemão, parte todas 
as outras raças. Um dia, uma costeleta de cordeiro in-
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teira caiu da mesa bem na frente dele. Desde então 
Wowser fica sempre ali, só esperando.

Meu irmãozinho Eddy estava sentado à mesa com 
uma enorme pilha de panquecas quentinhas na sua 
frente.

Eu chamo Eddy de meu irmãozinho, mas ele não é 
exatamente pequeno. Tudo nele é redondo, principal-
mente o rosto e o corpo. Tem o cabelo preto e encaraco-
lado, assim como o meu e o do papai, mas tem os olhos 
azuis de mamãe, o que dá a ele a maior cara de bebê.

Mas não se deixe enganar: Eddy não é um bebezi-
nho dócil. Ele é legal, mas você não vai querer chegar 
muito perto. Para começar, ele morde.

Sim, ele tem cinco anos de idade, mas ainda gosta 
de morder.

Mamãe acha bonitinho, mas eu tenho muito medo 
de que ele transmita raiva.

Outra coisa sobre Eddy é que você precisa prestar 
atenção nele o tempo todo, porque ele é completamen-
te desastrado. Eddy balança aquele corpo redondo para 
tudo quanto é lado e gesticula quando fala.

Ele está sempre trombando em tudo e derrubando 
e derramando o que está a até uns três metros de dis-
tância. Para um gordinho daquele tamanho, até que ele 
tem um alcance considerável!

É como se tivesse braços elásticos! Ele seria capaz 
de alcançar o outro lado da mesa e pegar a comida di-
reto do meu prato.

De qualquer forma, sentei bem na frente dele na 
mesa da cozinha. Eddy fez um movimento com a mão 
e derrubou o copo de suco de laranja. O suco escorreu 
até o meu lado da mesa e começou a pingar no chão. 

“Ei...” Saltei e fiquei em pé. Eu não queria de jeito ne-
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nhum que o suco de laranja manchasse meu pior jeans. 
Demorou um tempão para que meu pior jeans ficasse 
perfeito, e eu não queria sujá-lo.

Eddy riu. Na verdade, deu só uma risadinha. Como 
um cientista louco em um desenho animado.

Mamãe foi correndo limpar o suco com um pano de 
prato. “Eddy, não ria. Não é engraçado”, ela disse.

Isso fez com que ele desse outra risadinha.
“Você derrama mais suco do que bebe”, mamãe 

disse.
“Vai ver eu não gosto de suco”, ele disse, em sua vo-

zinha fina de bebê. Ele também era um sabichão.
Quando a mesa ficou seca, sentei de novo. “Eddy, 

você sabe que não nasceu, né?”, comecei. “Você foi ti-
rado do nariz de alguém.”

“Artie, não seja nojento”, mamãe disse.
“Só estou falando a verdade.”
“É assim que os bebês nascem?”, Eddy perguntou. 

Ele estava se fazendo de bobo.
O aparelho do outro lado da mesa fez um barulho. 

Bóóóing. As panquecas estavam prontas. Peguei todas 
e coloquei no meu prato.

Tentei pegar a calda. Eddy também tentou. “Mais 
calda”, ele disse.

Eddy apertou a embalagem. A calda grossa e escura 
fez um som de tchuppp quando saiu voando da garra-
fa de plástico, atravessou a mesa e aterrissou no meu 
cabelo.

No começo, eu não acreditei que aquilo estava acon-
tecendo. Mas então senti a gosma pegajosa escorrendo 
pela minha cabeça.

“Mãe!”, eu gritei. Ergui o braço, passei a mão pelo 
cabelo e então minha mão ficou gosmenta e molhada.
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Eddy deu uma risadinha. “Opa”, ele disse. Eddy nun-
ca pede desculpas por nada. Tudo o que diz é “Opa”.

Todo o lado esquerdo do meu cabelo estava gruda-
do. “Mãe... olha o que ele fez!”, reclamei.

“Estou vendo”, mamãe disse. “Que meleca!” Ela olhou 
para Eddy com reprovação. “Por que você fez isso com 
seu irmão?” 

“Opa”, disse Eddy outra vez.
Mamãe acha isso adorável. Ele sempre escapa di-

zendo “Opa”.
Eu me levantei num pulo. “Eu... Tenho que lavar o 

cabelo pra tirar essa calda.”
Mamãe olhou para o relógio em forma de frigideira 

pendurado sobre a pia. “Não dá tempo”, ela disse. “Você 
não vai querer se atrasar no primeiro dia de aula na 
escola nova.”

“O que eu não quero é ser o esquisito com cabelo 
grudento no primeiro dia de aula na escola nova!”, pro-
testei.

“Tem na camiseta também”, disse Eddy, apontando.
Isso. Boa, Eddy. Calda gosmenta em uma das mangas.
“Tudo bem”, mamãe disse. “Vá pegar uma toalha e 

tente tirar o máximo que puder.”
Antes que pudesse me mover, Wowser saltou sobre 

mim, botou suas enormes patas sobre meus ombros e 
começou a lamber a calda da camiseta.

“Me solta! Me solta, Wowser!” A língua dele era do 
tamanho da minha mão.

RRRRIPPPPPPP.
Suas unhas retalharam a manga da minha camise-

ta. Finalmente consegui me livrar dele e parti apressa-
do em direção ao quarto. Ótimo café da manhã, pensei. 
Um bom jeito de começar o dia.
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 Subi as escadas correndo. Tirei a camiseta e colo-
quei uma preta com um contorno de giz amarelo no 
formato de um corpo. Tipo um daqueles desenhos de 
cena do crime que a gente vê na tv.

Talvez fosse meio ousada para o primeiro dia de 
aula, mas que escolha eu tinha? Não podia usar a lol. 
Todo mundo ia rir de mim.

No banheiro, tentei tirar a calda do cabelo com a 
escova, mas ela ficou presa.

Pense rápido, Artie. Eu tinha que fazer alguma coisa. 
Então peguei no armário um boné azul e vermelho e 
coloquei na cabeça.

Ficou muito melhor. Meu primeiro dia numa escola 
nova. É claro que eu queria causar uma boa impressão. 
Eu só queria parecer legal.

“Vamos, Artie”, mamãe gritou lá embaixo. “Você vai 
se atrasar.”

“Tô indo”, gritei de volta. Dei mais uma olhada no 
espelho. Então comecei a descer as escadas.

Mamãe estava me esperando no primeiro degrau. 
“Ah, aliás”, ela disse, “você vai ter que levar Eddy até a 
escolinha.”

“Êêêêêêêêêê”, Eddy comemorou e pisou o mais forte 
que pôde no meu pé.

A dor subiu pela minha perna. Pendurei a mochila 
num dos ombros e saí de casa mancando.

“E segure a mão dele quando forem atravessar a 
rua”, disse mamãe.

Ah, sim. Eu ia parecer muito legal. 




