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De todos os bairros de Madri, capital da Espanha, San Blas 
era um dos  mais  violentos.  Qualquer  pessoa em busca de 
drogas ou de uma boa briga podia contar com San Blas. 

Mostre Ilustração 1 
Era  9:30  da  manhã  em  San  Blas.  

Um  menino  magro  e moreno andava 
casualmente  pelas  fileiras de  casas novas, 
esquivando se  por  entre  mulheres  indo 
ao  mercado  e  por entre  crianças  rumo  às  
suas  escolas.  Quando  chegou  à esquina,  
olhou  cuidadosamente  à  sua  volta  para  
se assegurar  de  que  ninguém  o  estava  
observando. Atravessou  rapidamente  a  
rua  e  entrou  numa  ruela estreita.  À  sua  

frente  havia  um  prédio  grande  e abandonado com janelas 
quebradas e uma  porta que  não havia sido pintada há anos 
onde antigamente houvera uma fábrica.  Pegou  bruscamente  
a  maçaneta  da  velha  porta  e entrou numa sala escura e fria. 

Mostre Ilustração #2 
“Oi, Salva, você chegou!” Salva hesitou 

até que seus olhos se  acostumassem  ao  
escuro  e  ele  conseguisse  enxergar Vitor,  
um  colega  da  turma.  “Não  foi  tão  
difícil  chegar  até aqui,  foi?”  perguntou  
Vitor.  Salva  sacudiu  a  cabeça. “Não. Sai  
da  escola  como  sempre,  mas  chegando  
aqui  perto, tomei outro rumo. Ninguém 
percebeu nada.”

“Bem,  você  vai  se  divertir  demais!  O  barulho  dos  fogos  
é outra coisa neste lugar!” 

 Salva sorriu. Sim, detonar fogos neste lugar teria um efeito 
tremendo. Por um momento Salva pensou em sua classe na 
escola e nas 100 crianças que estavam em sua classe. Será que a 
professora notaria a sua ausência? Ele geralmente se esforçava  
muito  para  agradar  a  professora  e  não  queria nem pensar no 
que aconteceria se a professora chamasse o seu nome e ele não 
estivesse lá para responder. Bem, pelo menos  ele  escaparia  de  

levar  um  puxão  de  cabelo  ou  um golpe  com  a  régua  na  
mão!  Mas,  e  se  a  mãe  dele descobrisse?  Ela  simplesmente  
gritaria  com  ele  como  ela parecia fazer o tempo todo agora 
que havia tantas crianças em  sua  pequenina  casa  popular.  
Embora  Salva  realmente quisesse  agradar  a  mãe  dele,  
hoje  ele  não  estava  nem ligando! Com dez anos de idade ele 

acabara de matar a aula pela primeira vez. 
Hoje ia ser um bom dia. 

Mostre Ilustração #3 
Salva costumava se importar com as 

coisas quando ele era pequeno. Ele podia 
lembrar se das vezes em que esperara o  
seu  pai  voltar  para  casa  à  noite.  Jesús  
(pronuncia se Reissús) Miguez trabalhava 
longas horas em uma fábrica a uma hora 
de  distância. Às  vezes  Salva não  via  

seu  pai  por vários dias. Mas algumas noites Salva esperava na 
porta da casa deles com uma bola de futebol na mão e os olhos 
fixos firmemente  no  final  da  rua.  Era  tão  divertido  correr  
para encontrar  o  pai  e  então  andar  do  lado  dele  o  resto  
do caminho  para  casa,  fazendo  com  que  os  seus  passinhos 
conseguissem acompanhar os passos largos do pai. E então eles 
jogavam futebol na rua. Às vezes os dois irmãos mais velhos  
jogavam  contra  Salva  e  seu  pai;  às  vezes  os  três meninos  
jogavam  juntos  contra  o  pai.  Como  eles  se divertiam! 

Salva  não  conseguia  se  lembrar  quando  é  que  aquele 
quadro  havia  começado  a  mudar.  A  necessidade  de trabalhar  
mais  e  mais  horas  havia  feito  com  que  o  pai chegasse  em  
casa  mais  e  mais  tarde.  “Sinto  muito,  Salva, mas não posso 
jogar futebol com você hoje à noite. Estou exausto!” o pai dizia 
vez após vez. 

O desapontamento de Salva era grande, mas ele sabia que se 
o pai dele não trabalhasse por tantas horas, não haveria dinheiro  
suficiente  para  alimentar  sete  filhos.  Com  o  pai dele  tantas  
horas  longe  de  casa,  a  mãe  tinha  que  cuidar dele  e  de  seus  
cinco  irmãos  e  uma  irmã.  Às  vezes  eles brigavam e a mãe 
gritava para se fazer ouvir e interromper a briga. Ela sempre 
parecia estar cansada. 
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NOTA AO PROFESSOR
Salvador da Espahna foi  escrito  em  dois  capítulos.  Os capítulos podem ser divididos em duas partes fazendo com que a 
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