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Todo mundo 
achava o 
Nico muito 
esquisito.

Até Zuzu, a melhor amiga dele.
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O Nico não era igual aos outros meninos.

Nico não tinha dois narizes, nem três orelhas, nem quatro 

bochechas. Ele era quase igual aos outros. Mas era esse “quase” 

que o fazia tão estranho à primeira vista.

A diferença entre Nico e os outros meninos era que o pescoço 

dele era um pouco mais comprido e fino do que o dos outros. Por 

isso, a cabeça de Nico, embora de tamanho comum, parecia maior 

que a dos outros. Além do pescoço, ele tinha olhos separados e 

orelhas de abano, como muita gente também tem, aliás.
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Só isso não tornaria ninguém tão diferente. Mas o pescoço fino e comprido 

do Nico o impedia de fazer muitas coisas. Por qualquer bobagem ele perdia o 

equilíbrio.

Jogar bola e peteca? Nem pensar.

Andar de patins, bicicleta? Perigosíssimo.

Brincar de pique, de luta? Só se fosse pra se esborrachar no chão e se ralar todo.

Por isso, os meninos viviam zoando ele. E não só os meninos. Até os adultos 

o chamavam de girafa vesga, ET e taça de campeonato quando ele virava as 

costas.
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