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Mostre a Ilustração 1
Eu fiquei deitada na cama segurando 

a barriga, pois o meu estômago estava 
vazio. Fui mandada para a cama sem jantar 
como castigo por ter perdido a paciência 
e por ter tido uma atitude malcriada e 
respondido à tia Margareth.

As coisas já estavam assim há cinco 
anos, desde que o meu irmão Filipe e eu 
viemos morar com a nossa Tia Margareth 

enquanto a nossa mãe e o nosso pai estavam na Índia como 
missionários. Eu tinha quatro anos e o meu irmão tinha seis. 
Agora nós já estávamos com nove e onze anos de idade.

Ao ficar ali deitada sentindo pena de mim mesma, ouvi o 
meu irmão subir as escadas até o meu quarto.

Mostre a Ilustração 2
Logo vi a cabeça dele aparecer na 

minha porta. Com o dedo nos lábios 
fazendo sinal para que eu fizesse silêncio, 
ele me mostrou um pãozinho doce todo 
amassado que ele havia acabado de tirar 
de sua meia. (A lã grudou no pãozinho!)

“Aqui, Ruth,” ele sussurrou, “Eu 
guardei isso para você.”

“O que mais vocês tiveram para o 
jantar?” eu perguntei, com a boca cheia de pão.

“Comemos linguiças,” Filipe respondeu, “mas elas eram 
muito moles e grudentas para eu colocar na meia. De qualquer 
maneira não eram muito gostosas. Você não perdeu muita 
coisa.”

“Filipe, não sei o que me faz falar essas coisas horríveis 
para a Tia Margareth!  Por que você acha que eu faço isso? 
Nem eu entendo. Eu sei que não deveria. Ela é tão boa pra nós 
e tão gentilmente permitiu que morássemos com ela enquanto o 
papai e a mamãe estão tão longe.”

“Bem, eu não sei ao certo, Ruth, mas eu sei que isso só 
acontece quando você fica brava e perde a paciência. Será que 
você não poderia tentar não ficar tão brava e irritada? Então 
você não perderia a paciência e nem diria as coisas horríveis 
que você diz.”

Eu só suspirei e enfiei mais pão em minha boca que já estava 
cheia demais.

Filipe levantou a mão e fez sinal para que eu prestasse 
atenção, enquanto ele também parecia estar ouvindo alguma 
coisa. Eu parei de mastigar e fiquei de ouvidos bem abertos. 
Era a tia Margareth que estava subindo as escadas!

Filipe ficou de pé rapidamente e atravessou o corredor quase 
num pulo só até o quarto dele. Ele pulou na cama de roupa e 
tudo e puxou as cobertas até o pescoço.

“Boa noite, Filipe,” a tia Margareth disse ao ajeitar as 
cobertas ainda mais apertadas em volta dele.

“Boa noite, titia,” Filipe respondeu. Ele estava um pouco 
sem fôlego, mas a tia Margareth não pareceu perceber.

Mostre a Ilustração 3
Na minha porta, a tia Margareth 

hesitou por um instante. “Boa noite, 
Ruth,” ela disse. Eu não respondi. Fingi 
que estava dormindo e soltei aquilo que 
eu achei ser uma ótima imitação de um 
ronco. A tia Margareth não se enganou.

“Sinto muito que você ainda esteja 
brava,” ela disse ao virar e descer as 
escadas.

Eu sabia que a tia Margareth gostava mais do Filipe.  Ele 
era bonito, com os seus olhos azuis, cabelo castanho claro e um 
rosto bem redondinho. Mas o melhor de tudo é que ele nunca 
perdia a calma ou ficava bravo. Eu era pequena e magricela 
com cabelo que quase sempre estava despenteado. E eu perdia 
sim a calma e ficava brava, vez após vez.

Filipe e eu gostávamos de nossos quartos porque estávamos 
na parte mais alta da casa. De nossas janelas dava para ver as 
montanhas verdes na distância. Eu gostava de pensar naquelas 
montanhas como se fossem uma terra encantada que eu iria 
visitar quando crescesse.

Capítulo 1

NOTA AO PROFESSOR
As ilustrações foram indicadas pelos números em negrito. Mostre as ilustrações no momento apropriado, mas deixe o livro de lado 

quando as ações da história forem além daquilo que for mostrado pela figura.


