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Ah, a adolescência...

Nossa série da Turma da Mônica Jovem continua 
bombando! Neste novo volume, também baseado 
na premiada série de TV dos personagens, os 
moradores mais famosos do bairro do Limoeiro vão 
encarar desafios de diferentes estilos.

Vai ter mistério, suspense e terror durante a 
filmagem de um curta-metragem na escola... à noite. 
Magali e Mônica se envolverão numa confusão 
daquelas, por causa de gatinhos fofos! E Quim vai 
precisar de muita força para enfrentar sua dificuldade 
de participar de competições.

Muita superação, bagunça, encrenca e diversão. 
Exatamente como toda adolescência! E sempre 
valorizando a amizade que une essa Turma.
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Gatos e afins

Não é nada fácil refletir sobre a vida quan-
do se tem apenas 16 anos. É por isso que 
Mônica decide ir à casa de Magali no 

sábado à tarde para pedir a opinião da amiga sobre a 
redação de filosofia, que havia consumido sua manhã 
inteira naquele dia. 

Com os trabalhos da escola demandando cada 
vez mais, a menina quer se dedicar aos estudos para 
tirar boas notas. E como aquela redação ia ser lida 
em voz alta na segunda-feira, ela não queria fazer 
feio. Afinal, todo mundo ia ouvir, inclusive o Cebola. 
Mas por que eu tô ligando pra isso?

Despistando esses pensamentos, ela ouve de 
longe os miados ao chegar em frente à casa da Magali. 
Como ela consegue estudar com tanto barulho?, 
pergunta-se. Depois de tanto esquentar a cabeça, até 
que um pouco de distração com os gatinhos fofos da 
amiga ia fazer bem, pensa.

Ela toca a campainha. Dona Lina abre a porta, e 
depois de cumprimentá-la, aponta para o quarto da 
filha. Ao cruzar a sala, Mônica observa seu Carlito 
com a cara meio fechada sentado no sofá. Mônica o 
cumprimenta e segue direto para o quarto da Magali.

Depois de jogarem papo fora, Mônica pega a folha 
com o último rascunho que tinha feito e a estende 
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para Magali, que lê o texto em silêncio, enquanto a 
amiga se distrai com os não poucos gatinhos que 
moram ali no quarto. 

Apaixonada por gatos, Magali tem todo tipo 
de objeto com temas felinos: a colcha da cama, o 
relógio na parede, uma caneca e, claro, as capas 
de seus cadernos e as borrachas nas pontas de 
suas lapiseiras. É uma delas, aliás, que ela leva à 
boca ao ler, compenetrada, sentada à frente da 
sua escrivaninha, a redação de filosofia da amiga. 
Quando termina, ainda de costas, logo comenta: 

– Mô, seu texto está ótimo. Por que está tão 
insegura assim? Mônica? – pergunta Magali, dando- 
-se conta de que a amiga tinha ficado em silêncio o 
tempo todo. Nem parecia que estava brincando com 
seus gatinhos.

– Magá... Pode me ajudar? – pede Mônica, ten-
tando se desvencilhar com cuidado dos gatos que 
tinham se amontoado em cima dela.

– Eita! Pera, deixa que eu pego eles aí – Magali 
se apressa em tirar os gatos de cima da amiga. – 
Venham aqui, Mostarda, Barriga, Mel, Quindim, 
Felícia e Ariovaldo!

Que a Magali é maluca por gatos, todo mundo 
sabe. Desde que ganhara Mingau na infância, a 
menina tinha se afeiçoado aos felinos de tal maneira 
que, de uns tempos para cá, não conseguia mais ver 
um gatinho abandonado na rua que pegava para 
cuidar. Não é à toa que o número de gatos em sua 
casa era tão grande. Naquela hora, a maioria estava 
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em seu quarto, mais precisamente em cima da cama 
com Mônica, mas também em cima do armário, no 
cabideiro, no nicho, no tapete.

– Você não acha que tem muitos gatos no seu 
quarto, não? – pergunta Mônica, depois de ter sido 
“resgatada” da montanha de gatos que tinha se 
formado em cima dela.

– É que meu pai é alérgico – explica Magali. – 
Daí, eles têm que ficar aqui no meu quarto. Todos os 
quinze gatinhos.

– Quinze? – pergunta Mônica, assustada. – Eu 
contei catorze.

Magali franze o cenho, olhando ao redor.
– Ué, cadê o Pimpolho? – questiona ela, ao dar 

falta do gato. 
Quase que instantaneamente, elas ouvem um gri-

to vindo lá de fora e descobrem o paradeiro dele:
– Atchim! Atchim! Magali, tira esse bicho daqui!  

– grita enfurecido o pai da menina, lá da sala.
– Xiii – diz ela, enquanto corre para resgatar o 

gatinho perdido.

00197_21_TMJ_Luz, Gatos, Confusão_miolo.indd   9 14/02/22   17:52



10

Na segunda-feira, na escola, Mônica está apre-
ensiva, enquanto escuta Carmem terminar de ler sua 
redação lá na frente. Logo, logo chegaria a sua vez, e 
ela queria estar preparada.

– ...Virtude e sofrência, dor e emoção. Com com-
pras no shopping é que se cura um coração – conclui 
Carmem, sorrindo em agradecimento à espera dos 
aplausos.

Os alunos batem palmas mais por educação do 
que por admiração. Titi, que é o próximo da fila, se 
posiciona lá na frente para ler seu texto.

– Aí, galera! Meu texto é sobre a musculação na 
pós-modernidade, sacou?

Alheia a tudo que está acontecendo na sala de aula, 
Magali digita freneticamente no celular. Ao perceber 
a aflição no rosto da amiga, Mônica sussurra para ela:

– Ei, Magá! O que aconteceu?
Antes de explicar a situação para a amiga, Magali 

responde a última mensagem do pai com uma 
carinha triste. 

MAGALI: “Por favor, pai. :( :( :(.”
PAI: “Sem conversa. Não é não.”
MAGALI: :’/
– É que meu pai me deu um ultimato, Mô. Disse 

que eu preciso me livrar dos gatinhos. Ele só me 
deixou ficar com o Mingau e com a Aveia... – conta 
ela, arrasada. 

– Então, você vai ter que dar os outros pra adoção 
– diz Mônica, assertiva.

– NÃO! – grita Magali, desesperada, esquecendo 
que a aula está rolando bem ali à sua frente.
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O professor solta um pigarro e os alunos fixam os 
olhos nelas.

– Será que não podem ao menos disfarçar que  
não estão interessadas na aula? –  diz o professor.

As duas sorriem sem graça e ficam em silêncio. 
Depois de alguns segundos, porém, retomam  
a conversa. Magali não se aguenta de tristeza. A 
urgência do que estava acontecendo não lhes 
permitia adiar a conversa. 

– Mas, Magá...
– Será que você não entende? Só eu sei cuidar 

deles! Quem vai lembrar que o Barriga gosta de 
cafuné na pata esquerda, e não na barriga? Quem vai 
saber que a Filomena gosta de rolar na azeitona? – 
divaga Magali, enquanto traz à memória os bichanos 
em suas posições e brincadeiras favoritas.

– Então, você precisa arrumar um lugar mais 
amplo pra eles ficarem – sugere ela, tentando propor 
uma outra solução.

– Sem dinheiro? Como? Só se eu colocar os gatos 
pra trabalhar.

– Gato trabalhando? E isso lá existe? – pergunta 
Mônica, cética, levando as mãos à cintura.

– Deve existir... Peraí, que vou descobrir agora! 
– responde ela, pegando o celular para pesquisar. 
– Olha! Existe, sim! NEKO CAFÉ! – mais uma vez, 
Magali eleva o tom de voz. 

– Tá zoando? – pergunta Mônica, sem acreditar.
– Mais um pio e vou pedir a vocês duas que se 

retirem da sala – diz o professor, incisivo. 
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As duas baixam a cabeça, mas Magali não contém 
a empolgação. Aquela era a solução perfeita! Ela 
estende o celular disfarçadamente para que Mônica 
leia a descrição do tal Café:

– “Neko Café é um tipo de cafeteria que existe 
no Japão, cheia de gatos. As pessoas vão lá e pagam 
uma taxa para ficar brincando com eles.”

Na tela, Mônica vê uma foto de um gatinho no chão 
ao lado de uma pessoa que o acaricia, enquanto toma 
uma xícara de café. 

– Já inventaram de tudo mesmo – comenta ela, 
totalmente abismada.

– Não é maravilhoso? – pergunta Magali.
Dessa vez, são os alunos que olham para trás de 

cara feia, pedindo silêncio. Lá na frente da classe, Titi 
faz poses de fisiculturista, enquanto lê sua redação. 
Mônica tinha até esquecido que depois dele, prova-
velmente,  seria a sua vez. 

– Quadríceps, deltoide, peitoral, oblíquo, pan-
turrilha, glúteo! 
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– Do que será que ele está falando? – pergunta 
Mônica, completamente perdida. Então, voltando-se 
para Magali, ela emite sua opinião. – Não me leve a 
mal, Magá, mas acho que não vai funcionar. Só se os 
gatos fossem treinados pra isso e...

– Tá chamando meus gatinhos de mal-educados? 
Eles são muito profissionais! – afirma ela, contrariada.

– Mônica? – chama o professor Sérgio. – Sua vez 
de ler o texto.

A garota olha para o seu texto, depois para o 
professor e pensa numa desculpa. Ela ainda não se 
sente preparada para ler sua redação lá na frente.

– Ah, professor, então... É que eu acho que o meu 
texto ficou muito longo e já está quase no final da 
aula. Não vai dar tempo de ler tudo, sabe? 

– Mônica, Mônica, você já deu essa mesma 
desculpa na aula passada...

Para o alívio da menina, o sinal toca bem na hora 
em que ele está falando.

– Tá bom. Na aula que vem, então, você me mostra.
Os alunos começam a sair. Magali junta os livros 

apressada e sai puxando Mônica pelo braço. Está 
na hora de colocar em ação o plano de manter os 
gatinhos com ela. Mônica mal consegue se despedir 
dos amigos.

– Uhuuuu! Tchau, professor! Vem, Mô! Vamos falar 
com o dono da lanchonete!

A menina sai tão afoita que nem repara em Quim 
dormindo na carteira ao lado. As duas vão direto 
para o Pipa’s, a lanchonete mais badalada perto 
da escola. Enquanto espera Magali conversar com 
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o proprietário lá dentro, Mônica, do lado de fora, 
aproveita para ler mais uma vez sua redação. Ufa, foi 
por pouco que não apresentei hoje, mas na próxima 
aula não vai ter jeito. Vou ter que criar coragem. E cadê 
a Magali que não vem? O que será que tanto ela está 
falando para o seu Marcos?

Como se tivesse lido seus pensamentos, Magali sai 
pela porta da frente da lanchonete e tenta enganar 
a amiga fazendo uma cara de desânimo, mas não 
contém o sorriso.

– E aí? – pergunta Mônica.
– Ele topou a ideia! Vamos trazer os quinze gatos 

pra ficarem aqui!
– Nossa, topou fácil assim? Mas... o que ele ganha 

com isso? – questiona Mônica, desconfiada.
– Ora, ganha muito! Expliquei para ele que 

esta é uma oportunidade única de aumentar seu 
faturamento e fidelizar clientes, ao implantar uma 
proposta de público-alvo, lucro, que engaja tanto os 
apaixonados por café quanto os fãs de gatinhos! – 
afirma ela dizendo exatamente o que tinha decorado. 
– Além, é claro, de duas garçonetes! Tcharam! Aqui 
está seu avental, miga. Vamos começar amanhã! Eu 
sabia que era uma proposta irresistível.

– O quê? – pergunta Mônica, em choque. – Agora 
está explicado.

Mônica olha incrédula para o avental que Magali 
estende em sua direção. Como ela não desconfiou 
que a amiga faria tudo que fosse preciso para manter 
seus gatinhos consigo, até mesmo colocar Mônica 
numa cilada, caso fosse necessário? Mas como estava 
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