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Era uma vez, nos idos dos anos 90, 

duas primas que eram vizinhas e dese-

javam ser quadrinistas... dividiam ideias e 

sonhos. E umas dessas ideias, levemente 

baseada em fatos reais, acabou se tornando 

o embrião desta HQ.

Uma das primas se mudou para terras 

distantes, para viver o seu sonho, a outra, se 

desviou de seu propósito, pelos emaranha-

dos do destino, e depois de muitos encon-

tros e desencontros, retomou a trilha.

A idéia permaneceu adormecida, 

sempre insistindo para nascer e f lorescer.

Esta prima que vos fala, escreveu o ro-

teiro, e com a benção da outra que estava 

longe, tirou esta pequena crônica da gaveta.

Nossa trama não possui grandes 

ambições, mas foi feita com carinho, sendo 

uma simples...
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