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Coisas que sempre lEvo nA malA:

rElógio de Sol + búsSola de BolsO
( vô Pedro mE dEu )

eScova de DEntes

grampo dE cabelo:
1oO1 utilIdaDes

colar com o globo tErRestre
parA eu mE AchaR no mundo

mEu Diário:
iNdISpensÁvEL!
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AutorReTrAto explicado

TrAnças pAra o cabelo
não FicAr na cAra
SambA semprE cOmigo
( grAndE coMpanheiro de viagEM )

Meu bolsO
onde guardo tudo

LegGing bEm confortável
pAra eu não ter de mE
preocupaR com “bonS Modos”

Minha mAla sEMpre pRonta
pAra novaS viAgens!
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Tênis sEm cadArço
( pARa colOcar e tirAR bem ráPido )
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Moro num labirinto de estantes, cercada de livros por todos os lados. Há livros na sala, na cozinha, nos quartos e até
nos banheiros! Cresci ouvindo histórias sobre cavalos alados,
monstros de cem olhos, cachorros de três cabeças e flechas de
amor. De tanto ouvir histórias, às vezes acho que alguns personagens fazem parte da nossa família. Talvez Alice no País
das Maravilhas seja uma tia-avó da minha mãe e Peter Pan,
quem sabe, um primo distante do meu pai.
Eu ainda era bebê quando meu pai saiu de barco pelo
mundo, há quase dez anos. Ninguém sabe ao certo o que
houve, mas até hoje ele não voltou. Meu avô acha
que pode ter sido enfeitiçado, como aconteceu
com Ulisses quando voltava da famosa Guerra de
Troia. Certas noites, fico triste pensando nele, sonhando com uma carta, um e-mail, um telefonema.
Nessas horas, meu avô me chama para a rede e conta mais
uma de suas histórias da Grécia, da China, da Índia, do Egito, mil e uma histórias!
Entre um livro e outro, conversamos sobre todas as coisas:
o que acontece na escola, nas aulas de natação, no curso de
chinês e, principalmente, no prédio, onde Breno e eu fazemos
todo tipo de investigação. Meus segredos mais secretos só o
meu avô conhece. Agora ele vai viajar para a Grécia e já sei
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que vou sentir a maior saudade. Para o tempo passar bem
rápido, vou iniciar uma nova investigação com Breno. Ele é
meu vizinho desde sempre e adoramos inventar o que ainda
não existe. Acho que inventar é o meu esporte favorito!
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