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Dedico esse livro a todos os vovôs e vovós.
Para meu pai, minha mãe, avós de minha filha.

Sigamos sorrindo com eles enquanto pudermos!



Eu tenho um avô!
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É um avô com uma perna só.
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Eu nunca tive um avô com uma perna só, 
mas agora que tenho, preciso entender como 

esse tipo de avô funciona.
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Vejo meu avô quase todos 
os dias e ele tem alguns 

equipamentos: cadeira de rodas, 
cadeira de banho, rolos...



...cadeira aconchegante do papai, cama 
grande, caixa com tantas outras coisas 

que até perdi o ar!
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Às vezes, o vovô parece o Papai Noel, 
com bochechas rosadas, cabelos brancos 

e um pouco gorducho.



Quando olho o vovô com uma perna só, 
percebo que ele continua serelepe.
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Ele sabe tantas histórias, conhece 
tantos países e continua viajando 

sem sair do lugar! 



Você deve estar imaginando como ele 
pode viajar tanto com uma perna só!?
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Então, eu vou 
cochilar. Ele lê!
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Lê revistas, livros, jornais, assiste 
TV e conversa, conversa, conversa!
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O que eu acho mais legal no meu avô é 
que ele continua sendo um avô legal.
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Ele sempre me recebe com um sorriso, um 
abraço e uma palavra amorosa.



Às vezes me pergunto se o vovô de 
uma perna só tem mais de um coração.
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Porque quando olho para ele, 
vejo muitos corações...
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É tanto coração que preciso soprar cada 
um como se fossem bolhinhas de sabão.



E eu fiz esse livro para 
mostrar para você que 
todos os vovôs têm 
formato de coração.
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E o meu avô?
Bom! 
Ele mora no 
meu coração!
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