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Um livro de rara sen si bi li da de que mostra 

não apenas a beleza da cultura japonesa, 

mas também as consequências da destruição 

causada pela explosão da bomba atômica em 

Hiroshima.

Hanako, uma garota de treze anos, corre 

risco de vida, pois sofre de osteopatia 

(degeneração progressiva dos ossos), uma 

doença que tem origem genética: as células 

reprodutoras de seu pai foram afetadas pela 

radioatividade a que esteve exposto durante 

a explosão da bomba.

Sem saber ao certo quanto tempo lhe resta 

de vida, Hanako vai registrando em seu 

diário as reflexões que faz sobre as guerras e  

suas vítimas.
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Para o lado japonês da família:
Fumiko, Yoko, Mieko e Yuri.

Para todas as vítimas de
Nagasaki e Hiroshima.
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A  s pessoas acordaram como sempre na cidade à 
   bei ra-mar. Acenderam os fogareiros para a primeira 

refeição: arroz branco, picles, chá e uma sopa rala — a 
misoshiru — feita com massa de soja. Muitas crianças 
ainda estão dormindo, alguns velhos também. É uma 
hora cálida, de quase silêncio, o sono da noite ainda 
repousa nos olhos das pessoas que se preparam para o 
novo dia...

De repente, a hecatombe! Do céu, desce uma coisa 
estranha, mortífera e cruel, que ninguém compreende, 
mas que em poucos minutos arrasa a cidade... noventa 
por cento dela. Numa área de 12 quilômetros quadra-
dos jazem 150.000 vítimas, das quais 80.000 mortas. 
É o dia 6 de agosto de 1945: o dia que não houve em 
Hiroshima!

— É menina! — O médico sorridente põe o bebê 
sobre a barriga da mãe. São sete horas, do dia 13 de 
agosto de 1972, numa cidade do interior do Brasil. 
O dia nasceu soberbo e ensolarado. Há um céu azul, 
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