
(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



 vira  
cabeleireira

(geralmente está 
cochilando em algum lugar)



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 nenhuma. Além 

disso, não é verdade que eu 
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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 o chá da tarde, 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.

Enfim, eu acordei bem desanimada hoje, apesar 

de ser feriado, por causa de várias coisas, por 

exemplo:



9

1.  Minha irmã Daisy, que tem onze anos e 

é bem irritante, hoje está duplamente irritante 

porque vai ao parquinho do Macaco Maluco 

amanhã e está toda animada.

b.  Eu não posso ir ao Macaco Maluco 

porque a Mamãe disse que O RISCO DE 

CATÁSTROFE é muito grande, além disso o 

ingresso custa $8,75, e eu ainda estou devendo 

$7,50 por causa da vez em que sem querer 

acabei fazendo um interurbano para a Índia. 

3.  Não tem biscoito doce para o café da 

manhã porque Barry, o gato da Vovó, comeu o 

pote todo, apesar da Mamãe avisar para a Vovó 

que Barry só podia comer RAÇÃO 

PARA GATOS E MAIS NADA.

Mas aí a coisa fica ainda pior, 
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porque quando toca a 

campainha é a Tia Didi, 

trazendo Georgia May 

Morton-Jones, minha prima, 

porque tem UMA REUNIÃO 

IMPORTANTÍSSIMA COM O 

PESSOAL DE NOVA YORK e 

tinha dispensado Katya 

Romanov (que é a babá) 

por não estar À ALTURA DO 

CARGO. A Tia Didi é irmã 

do Papai, mas às vezes a 

Vovó diz que acha que 

trouxe o bebê errado do 

hospital, porque ela não 

se parece em nada com 

o Papai, ou seja, não usa 
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calças sem passar nem bebe suco direto da 

caixa (o que a Mamãe diz que é anti-higiênico, 

mas todo mundo faz, até a Daisy). Além disso, a 

Tia Didi vive dispensando as babás por não 

estarem À ALTURA DO CARGO. A Vovó costuma 

dizer que nem a Rainha de Sabá estaria À 

ALTURA DO CARGO para a Tia Didi.

Enfim, a Mamãe disse que vai trabalhar o 

dia todo, porque a clínica de verrugas do dr. 

Cement está aberta, e o Papai está na 

prefeitura resolvendo alguma crise que tem a 

ver com carros parados em lugar proibido ou 

coisa do tipo, então a Vovó está no comando. A 

Tia Didi estreitou os olhos ao ouvir isso, porque 

não confia mais na Vovó desde a vez em que 

ela deixou Georgia May Morton-Jones comer 

lama e ainda falou O QUE NÃO MATA 



Tudo bem, mas nada de se sujar, nem

de comer terra. E, Penelope Jones, nem 

pense em tentar convencer Georgia May 

Morton-Jones a fugir para o Polo Norte de 

novo, e nada de falar que eu vou entrar em

combustão 

espontânea.

ENGORDA. Mas, como diz a Vovó, DE CAVALO 

DADO NÃO SE OLHA OS DENTES, então a Tia 

Didi disse: 




