AS

S
A
R
U
AVENT
DE

S
A
C
LU

A
L
I
V
NA
M
E
B
E
M
R
O
D

Primeiras horas da manhã. O sol começa a espreitar através da janela do quarto de
Lucas, que dorme na sua cama.

¡aaaaaaahhh!

Lucas acorda a bocejar. Vira-se e senta-se de um
salto, olhando debaixo dos lençóis.

Oh, não!
Outra vez, não!
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Molhou a cama.
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Lucas fica com vergonha e esconde-se debaixo do lençol, evitando a mancha molhada e
fazendo de conta que nada aconteceu.

A Capitã Cama-Seca tira um cartaz debaixo da sua capa e
desenrola-o para que Lucas o veja. Solta o cartaz, que voa
magicamente até à parede do quarto.
Olá, Lucas, Ouvi dizer que

O que posso
fazer? Preciso
de ajuda...

estavas triste e pensei que
poderia ajudar-te. Antes,
tenho de visitar outra menina e
isso significa que temos de ir
à Vila DormeBem.

CAPITÃ
CAMA-SECA
A ajudar as
crianças que
molham a cama

Vila DormeBem?

Nunca ouvi falar dela.
Como vamos?
Não sei se existirá algum
autocarro que nos possa
levar.

Mais de mil
sorrisos conseguidos

Lucas enrola-se debaixo do lençol com tristeza.
Nesse momento, o quarto de Lucas começa a brilhar e muda de cor... debaixo do lençol,
aparece uma cabeça seguida de um corpo.
A Capitã Cama-Seca faz uma piscadela mágica a Lucas.

Dá-me a tua mão!
Não precisamos de
nenhum autocarro!

CS

Capitã Cama-Seca?
De onde vens?
O que fazes aqui?

Precisas de ajuda?
Capitã Cama-Seca ao teu
serviço!
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Num piscar de olhos, Lucas e a Capitã Cama-Seca
voam pelo ar, até que chegam à Vila DormeBem,
onde é sempre noite.

Quem vive aqui?

Esta é a casa da Rita
Guloseima. Muitas vezes,
molha a cama e a sua família
não sabe o que fazer.
E aqui é onde eu entro!

Uuuuuu…
Uuuuuuuu…
Olham pela janela do telhado...

Quantas vezes
tenho de te dizer que não
faças isto?!

Porque o

Veem uma casa com luz acesa e aproximam-se, voando, para aterrar no telhado.

4

voltaste a fazer?

A Senhora Guloseima está zangada com a Rita, que chora na cama molhada.
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A Capitã Cama-Seca e Lucas dão um salto
e entram pela janela.

A Capitã Cama-Seca explica no que consiste a enurese noturna e
por que razão não é culpa da Rita. A família escuta, espantada.
Até o louro da família presta toda a atenção.

Quem são vocês?
CS

O mais importante é que levem a Rita
ao médico que é quem a pode ajudar,
dado que a enurese noturna pode
tratar-se.

Eu sou a Capitã Cama-Seca e este
é o Lucas. Viemos ajudar. Sabemos
o que fazer para que a Rita deixe de
molhar a cama.
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A família Guloseima não sabe o que dizer, exceto o louro que gorjeia.

Não te esqueças de manter a calma, Rita. Lembra-te
que deves fazer tudo o que o médico disser...
e, xixi antes de ir dormir!

É hora de ir embora para a Capitã Cama-Seca e para o Lucas.
Têm de ajudar outras crianças na Vila DormeBem.
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A família Guloseima está muito agradecida.

Como vos podemos agradecer?

Querem ficar e beber alguma coisa?

É muito tarde para beber,
É hora de ir para a cama!
Enquanto se afastam voando, olham pela janela da Rita e
veem que na cama da Rita, na mesa de cabeceira, apareceram
magicamente algumas palavras.
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Depois de mais algumas visitas, regressam ao quartel-general
da Capitã Cama-Seca para comer uma fatia de bolo.
Lucas e a Capitã Cama-Seca
continuam a voar pela Vila
DormeBem durante a hora
seguinte, verificando como as
mamãs e os papás desejam boa
noite aos seus filhos.
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Bem, Lucas,
O que achas? Ouviste alguma coisa
esta noite que te possa ajudar?

SIM! GRAÇAS À NOSSA
AVENTURA, AGORA JÁ SEI O QUE
FAZER PARA QUE TUDO CORRA
MELHOR.
E TAMBÉM ME DIVERTI MUITO!
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Se veem que uma mãe
ou um pai se zangam

com o filho ou filha, a

Capitã Cama-Seca
entra para lhes

dizer que molhar a
cama não é culpa da
criança e para lhes
recomendar que

CS

vão ao médico para

obter ajuda.
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Fantástico, Lucas, fico feliz de ter podido
ajudar. Espero que agora percebas que no mundo
inteiro, existem crianças que molham a cama e
que, tal como no caso delas,
não é culpa tua!

Uma última coisa, Lucas:

CAPITÃ
CAMA-SECA

Não te esqueças de falar com
o teu médico quando eu não
estiver por perto

A ajudar as
crianças que
molham a cama

Mais de mil
sorrisos conseguidos
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E, assim, Lucas voltou a encontrarse na sua cama, disposto a
enfrentar um novo dia e um futuro
cheio de noites secas.
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