
(nunca é culpa dela, na verdade…)
Penny

(o melhor amigo de Penny)
Cosmo

(a prima espertinha de Penny)

Georgia May 
Morton-Jones

(a irmã irritante 
de Penny)

Daisy

Os sofridos pais
de Penny

A sempre
impecável

Tia
Didi

(miau, sou o gato da vovó)

Barry (geralmente está 
cochilando em algum lugar)

Vovó

pobre família
Conheça Penny Perigo e sua



(geralmente está 
cochilando em algum lugar)

e o  
rato



Meu nome na 
verdade não é 
Penny Perigo. É 
Penelope Jones.  

Essa coisa de “Perigo” é 

uma BRINCADEIRA do 

meu pai. Sei que é 

brincadeira porque, toda 

vez que fala isso, ele cai 

na risada como um 

ganso engasgado. Mas 

eu não vejo graça 
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nenhuma. Além disso, não é verdade que eu seja 

um perigo. É que, como diz a Vovó, eu SÓ ATRAIO 

CONFUSÃO. A Mamãe diz que, se a Vovó me 

vigiasse mais de perto, em vez de se preocupar 

com as corridas de cavalo, talvez meu poder de 

atração não fosse assim tão grande. Já a Vovó fala 

que, se a Mamãe não estivesse sempre ocupada 

atendendo os telefonemas do dr. Cement, que é o 

chefe dela e tem olhos enormes como ovos 

cozidos (e é por isso que todo mundo chama ele 

de dr. Esbugalhado), e o Papai não estivesse 

sempre tão ocupado resolvendo crises na 

prefeitura, eles também poderiam resolver 

algumas crises no número 73 da rua Rollins, que 

é onde fica a nossa casa. Então dá para ver que a 

culpa não é só minha.



Por exemplo, o DESASTRE com Rooney, que é o 

rato de estimação da nossa classe, não teria sido 

exatamente um DESASTRE se 

não fossem várias OUTRAS 

pessoas, isto é:

1.  Georgia May  
Morton-Jones,  

que é minha prima, NÃO  

deveria ter trazido sua maleta 

de couro legítimo com duas 

divisórias e um 

compartimento secreto.

b.  Lilya Bobylev, 

que é a babá de Georgia 

May Morton-Jones,  

deveria ter tomado uma 

aspirina, no fim das contas. 
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3.  Cosmo Moon Webster, 

que é meu melhor amigo (apesar 

de ser menino e exatamente 

uma semana mais velho que 

eu), não deveria ter feito o 

LABIRINTO ESPETACULAR.

iv)  O Papai, que é o 

meu pai, não deveria ter dito 

que era um ADULTO 

RESPONSÁVEL, porque, como a 

Mamãe vive dizendo, ele 

OBVIAMENTE NÃO É.

e.  A srta. Patterson, que é 

nossa professora e é muito alta e 

magra como um poste, deveria 

ter arrumado um porquinho-

da-índia, no fim das contas. 
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Mas foi, SIM, um DESASTRE, e o motivo foi 

o seguinte...

O que aconteceu foi que o sr. Schumann, que é 

o diretor da escola, e que vive dizendo coisas 

como “Penelope Jones, pela milésima 
vez, você pode por favor sentar com o 
traseiro na cadeira e os pés no chão, 
e NÃO o contrário?”, dessa vez disse uma 

coisa diferente, ou seja, que a nossa classe podia 

ter um bichinho de estimação, e que a 

turma ia se revezar para cuidar dele 

nos finais de semana, e que isso ia 

ser uma lição sobre 

RESPONSABILIDADE, 

e que um porquinho-

da-índia seria um 

bom animal para isso.  




