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Lelé era uma garota que levava tudo 

ao pé da letra. E isso causava a maior 

confusão. Um dia ela viu da janela seu 

novo vizinho, Dario. Era um garoto lindo, 

por quem logo ficou caidinha. Lelé mal 

via a hora de conhecê-lo. Mas ela nem 

imaginava o que Dario ia achar dela...

Alina Perlman é de São Paulo. Trabalhou durante muito 
tempo na área de informática, até que um dia, a “inventadeira’’ 

de histórias que nela morava tomou conta de sua vida. 

A ilustradora Leninha Lacerda estudou cinema na 
faculdade, mas acabou optando pelo desenho, que diz 

ser hoje seu trabalho e seu prazer. Trabalha como 
ilustradora para várias editoras brasileiras.  

A Biblioteca Marcha Crian•a foi criada para complementar o 
trabalho do professor em sala de aula, estimulando o hábito da 
leitura. A coleção reúne obras que despertam o interesse e o 
senso crítico da criança, com o objetivo de formar bons leitores.
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Oi, gente!

Meu nome é Alessandra. Lelé, para os íntimos. Eu gostaria 

que o meu apelido fosse Sandra ou Leca, mas a turma prefere 

Lelé. Acho que é por causa de uma mania que eu tenho de 

levar tudo ao pé da letra.

No meu quarto tem um A enorme desenhado na parede, 

com pez inhos  e  tudo ,  e  é  aos  pés  de le  que  eu  co loco  

todas as minhas ideias e problemas, escritos em minúsculos 

bilhetinhos. No fim do dia, infelizmente, minha mãe joga tudo 

fora. Ela vive reclamando:

— Seu quarto é um depósito de lixo!

Eu nem l igo.  Todo os dias s into como se fosse Natal .  

Meu A parece uma árvore, e os bilhetinhos são os presentes 

que recebo de mim mesma!

Meu pai acha que levar tudo ao pé da letra é uma grande 

bobagem, mas eu não dou o braço a torcer! Já imaginaram 

que fe ia  eu i r ia  f i car  com o braço todo torc ido? Fora a  

dor, claro!

Ih!... Falando no meu pai, daqui a pouco ele entra no meu 

quarto. E se me encontra escrevendo em vez de estudar, 

entro numa fria! Acho que vou até me prevenir, colocando 

uma malha. Basta ficar frio pra eu me resfriar.

Então, até já!
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