Capítulo

UM
Maria Lua. Sou eu!
E o meu melhor amigo é o Coelhinho Rosa.
Ele era o meu brinquedo favorito e, por
isso, a mãe deu-lhe vida, com a sua varinha
mágica. A mãe consegue fazer esse tipo de
coisas mágicas porque ela é uma fada. Ah,
e já mencionei que o meu pai é um vampiro?
Isso faz de mim meio fada, meio vampira!
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Os meus segundos melhores amigos são
a Zoe e o Oliver. Nós andamos todos na mesma
escola. É uma escola normal para crianças
humanas. Eu adoro-a!
Todas as manhãs, a Zoe e o Oliver vêm ter
comigo e seguimos juntos para a escola. A mãe
e o pai tentam sempre evitar ter de lhes abrir
a porta. Eles ainda se sentem um pouco
estranhos ao falar com humanos.
Hoje é o primeiro dia de regresso às aulas
após as férias de verão e estou muito ansiosa
por rever os meus colegas. Assim, mal oiço um
«truz-truz» à porta, voo para a abrir.
— Zoe! — grito, saltando para cima dela
e dando-lhe um grande abraço.
Não saltei para cima do Oliver porque ele
não gosta de abraços.
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Começámos a caminhar pelo jardim,
com o Coelhinho Rosa a saltitar ao nosso
lado. A Zoe fazia um curioso tilintar enquanto
caminhava porque estava a usar várias joias.
Ela quer ser atriz quando crescer e, por isso,

veste-se sempre de forma diferente em
cada dia.
— Hoje sou uma Rainha! — explicou-me,
retorcendo, com os dedos, um dos seus colares
e acariciando a coroa no topo da sua cabeça.
— A Rainha Zoe!
— Gosto das tuas pulseiras — disse-lhe.
— Onde as arranjaste?
— Em França! — respondeu a Zoe.
— Fomos lá nas férias. É très fantastic! Fomos
lá num cruzeiro.
— Oh! Isso parece realmente fantástico! —
comentou o Oliver. Ele adora barcos.
Depois, ela meteu a mão na sua mala e tirou
outra pulseira.
— Esta é para ti, Maria Lua — disse.
— Veio diretamente de França!
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— Uau! — exclamei, pegando na pulseira.
— Obrigada, Zoe! — Ao colocá-la, senti-me
verdadeiramente entusiasmada.
— E isto é para ti, Oliver — declarou a Zoe,
segurando um íman com a bandeira de França.
— Fixe! — disse o Oliver. — Obrigado,
Zoe.
Foi muito amável da parte da Zoe ter-me
trazido uma lembrança das suas férias, mas
senti-me um bocadinho embaraçada já que não
tinha nada para lhe dar em troca.
— Mal posso esperar por contar a todos
sobre as minhas férias — disse o Oliver.
— Trouxe fotos! Estivemos num hotel junto
à praia!
— Mas isso parece excelente — comentei
eu, e depois tentei mudar de assunto.
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