
Bem-vindas ao
DORMITÓRIO 9!

888

1. 

2.   
 

3.   
 

 
4. 
5.   

parabéns! Encontraste… O Livro. N~ao é um livro 
qualquer: é o «Guia para Crescer: segredos, dicas e conselhos de  
peritos sobre as coisas boas, más e constrangedoras». Admitimos 
que o t t́ulo é um pouco longo. Como tal, daqui em diante, 
será conhecido como O Livro.

Caso n~ao saibas porque tens O Livro, aqui ficam algumas 
raz~oes poss v́eis:
1.  ́Es uma campista no Campo Lua de Prata e vives no  

Dormitório 9.
2.   ́Es uma campista no Campo Lua de Prata e n~ao vives  

no Dormitório 9, mas umas das tuas amigas vive e deu-te  
O Livro.

3.  N~ao fazes ideia do que seja o Dormitório 9 ou o Campo Lua 
de Prata, mas alguém te deu O Livro e gostavas de saber os 
segredos, dicas e conselhos de especialistas sobre as coisas 

,  e .
4.  Roubaste o livro à tua irm~a.
5.  Outra:  

(PREENCHE A LINHA EM BRANCO)

QUERIDA FUTURA ASSOCIADA DA IRMANDADE LUA 
DE PRATA, TAMB ÉM CONHECIDA COMO Feminilidade:
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VS.

Cama do Dormitório 9
Cama de CE

AI!

999

Se queres saber como nasceu O Livro, bem, digamos que  
a culpa é toda da Lea. Nós sempre fomos oito: Ana, Diana,  
Emma L., Emma R., Rita, Maria, Camila e Sara. Todos os  
dormitórios no Campo Lua de Prata alojam oito campistas.  
Há quatro beliches num quadrado perfeito, e uma área para  
os conselheiros na parte traseira. EXCETO os dormitórios  
dos CE (para as novatas, isto quer dizer  
Conselheiros Estagiários,  
também conhecidos como  
os miúdos de dezasseis  
anos, também conhecidos  
como os mais velhos do  
campo, ou seja, o que nós  
somos agora), que têm  
oito camas individuais. E s~ao camas a sério.  
Nada de molas desca d́as ou colch~oes  
cobertos com plástico. Pelo que ouvimos dizer...

Porque este ano A LEA APARECEU.

Oponho-me 
formalmente a ser 
tratada como a vilã 

desta história.
—Normalmente isto n~ao seria um problema. 

Encaixa-se uma cama extra, e já está! Mas n~ao 
no dormitório dos CE. A ,́ uma cama extra representa um perigo  
em caso de incêndio. Ent~ao o que fez o diretor do campo? Em vez  
de dizer «Desculpa, Lea, n~ao temos espa,co para ti», enfiou-nos  
a todas no Dormitório 9, que normalmente está reservado para  

as raparigas de doze anos, e enviou as raparigas de  
doze anos para uma vida de luxo. Os rapazes 

CE sofreram o mesmo destino? N~AO! 
Acordam, todos felizes, sem baterem  
com as cabe,cas na cama de cima.

Diga-se que estávamos todas  
prontas para ODIAR a Lea.
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Claro que a partir do momento em que a conhecemos, tornou-se 
claro que ela era um membro da IRMANDADE LUA DE PRATA.

Obrigada!
 —  

Ei! É a minha 
insónia!

—

Ela tem um je ne sais quo i que torna 
imposs v́el odiá-la. O facto de ser francesa 

também ajuda — e ter-nos trazido chocolates 
de Fran,ca. Além disso, depois de estarmos 

realmente no Dormitório 9, n~ao era assim 
T~AO MAU. Sim, é verdade que n~ao é muito 
bom quando a Diana está às voltas na cama 
por cima de nós. 

E agora que n~ao estamos mesmo 
ao lado dos RAPAZES, é quase imposs v́el entrar 

sorrateiramente no dormitório deles, durante a noite, e pôr o alarme 
para as cinco da manh~a. Mas mais vale termos a Lea do que as camas 
individuais e as partidas que pregamos aos rapazes.

Além disso, estar no Dormitório 9 
fez-nos lembrar do ver~ao em 
que t ĺnhamos todas DOZE anos.  
O ver~ao em que fizemos uma festa  
do perĺodo para a Emma L., em que  
a Rita tentou — sem sucesso — ENCHER 
O SEU SUTIÃ, e a Ana deu o seu primeiro 
beijo. Pensamos em todas as coisas que 
sabemos agora e que desejávamos ter 
sabido nessa altura (eram muitas), e foi assim que tivemos a ideia  
para O Livro. Quer ámos que as raparigas do Dormitório 9 (sabes, 
assim que regressar às suas leg t́imas ocupantes — vocês!) 
estivessem armadas com as informa,c~oes de que iriam precisar para 
estarem preparadas para a feminilidade. Por isso decidimos escrever 
tudo e esconder O Livro no Dormitório 9, que, caso estejas a ler  
isto — tambores, por favor — encontraste!
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Assim, caso estejas curiosa sobre  
os pelos que est~ao a crescer-te lá em baixo, 
ou sobre quando as tuas maminhas ir~ao 
come,car a crescer-te a  ́em cima, ou se 
n~ao sabes o que fazer sobre o teu… 
PERÍODO (estou a brincar!  

É «per ódo» — letra minúscula — 
mesmo que às vezes pare,ca 
que devia ser todo em 
maiúsculas), ESTAMOS AQUI 
PARA AJUDAR. Porque, se nós 
tivemos muitas perguntas (Como, 
exatamente, é que se veste 
um suti~a?), tu também deves 
ter. E as coisas podem ser um 
pouco confusas. (Porque é 
que existem TANTOS tipos 
de pensos?) E todas estas 
dúvidas podem ser um pouco 
assustadoras. (Ponho esse 
tamp~ao ONDE?)

Mas acredita em nós: 
apesar de haver mesmo muitas mudan,cas no caminho para a feminilidade, 
todas levam a algo completamente maravilhoso (e assim que  
lhes apanhares o jeito, os tamp~oes deixam de ser t~ao assustadores). 
Ent~ao é a  ́que entra O Livro. Estamos aqui para te orientar ao longo  
de todo o processo, da cabe,ca aos pés, de todas estas mudan,cas chamadas 
puberdade. E já que estamos nisto, vamos incluir algumas dicas  
e conselhos sobre como cuidar de ti agora que estás a crescer, para que 
n~ao te limites a sobreviver à puberdade, mas para que a conquistes 
completamente, totalmente, a 100%.
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SENHORAS DO 
DORMITÓRIO 9

SARA Maria
AnaCamila Diana

Assim sendo, sem mais demoras, iniciamos-te na IRMANDADE  
LUA DE PRATA. As páginas seguintes contêm segredos mágicos (e n~ao  
mágicos), dicas e conselhos de especialistas para raparigas, sobre as 
coisas boas, más e constrangedoras, compilados pelas CE do Dormitório 9.  
PROTEGE ESTE LIVRO COM A TUA VIDA, e utiliza os seus segredos de 
forma sensata.

Beijos,
As raparigas mUlhErEs do Dormitório 9

P.S.:  Assim que memorizares este livro, por favor deixa-o para as próximas 
raparigas. Elas também precisam de saber os segredos! A n~ao ser,  
é claro, que n~ao vivas no Dormitório 9 e, nesse caso, este livro é teu.

P.P.S.:  Se souberes quaisquer segredos, dicas e conselhos de que n~ao  
nos tenhamos lembrado, adiciona-os nas margens. O conhecimento  
é poder!*

*Caso O Livro tenha acabado numa biblioteca (T~AO EMBARA,COSO!) 

n~ao escrevas nem fa,cas rabiscos ou desenhos no mesmo.

...e aqui estão as

aos doze anos!

R ITA
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gosta de socializar * deita-se 
tarde *pavor de guaxinins 

CIDADE: AUSTIN, TX

aspirante a chef * rainha da dança  
* desabrochou mais tarde 

CIDADE: EUGENE, OR

génio das ciências * profissional na pista 
de cordas * viciada em abacates 

CIDADE: NOVA IORQUE, NY

estrela do atletismo  
* defensora do ambiente  
* fanática por vegetais 

CIDADE: EUGENE, OR

adora lagos * perita a comprar 
sutiãs * espia do dormitório  

dos rapazes  
CIDADE: CHARLOTTE, NC

perita em chocolate * entusiasta  
de beleza e cabelos * opõe-se  

à pista de cordas  
CIDADE: PARIS, FRANÇA

fã de música * aspirante a atriz
* orgulha-se de evitar exercício físico  

CIDADE: FILADÉLFIA, PA

prodígio do voleibol * devora livros  
* extraordinária a aplicar lantejoulas  

CIDADE: PRINCETON, NJ

madrugadora * mamã  
do dormitório * iogui zen  

CIDADE: SAN JOSE, CA
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