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Hoje posso abrir a janela e contar para todos que tive um sonho.  
Agradeço ao Eterno por ser a fonte de toda a minha vida e à minha  
família pelo amor destinado a mim. Agradecimentos especiais à  
Usina Alta Mogiana e à Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto  
por tomarem o compromisso de transformar este livro em uma realidade.  
Também a Peter O’Sagae, que me conduziu pelos caminhos da edição, por 
meio de sua oficina Escrever para Crianças, e a todos que cruzaram minhas  
trilhas rumo ao berçário dos sonhos para que este projeto acontecesse.  
Minha Gratidão!

Miriam Delefrate Guedes
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Quem leu muitas histórias sabe que algumas  

são sem pé nem cabeça. Esta é uma delas. 
Em um tempo muito distante, decidi encontrar a cidade 

dos sonhos para morar. Muito andei, antes de conhecer este 
lugar que não existe em nenhum mapa...

Para aqui chegar, tive de me perder. Procurei estrada 
afora, nas margens dos rios, nas grandes pedras, até que 
alcancei a crista de uma montanha. Olhei para baixo, vi uma 
floresta e, no meio dela, uma clareira com vários telhados e 
chaminés fumegando fumaça. 

Desci vagarosamente... O que será que iria encontrar? 

Meus pensamentos voavam pelo céu.
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No meio das árvores, ao pé da montanha, vi uma  
passagem estreita e comprida, por onde o vento, correndo, 
entrou. Passei pelo túnel, uma placa flutuante indicava uma 
ponte para a entrada da cidade. Atravessei. Lá embaixo,  
corria um riacho, entre pedras e areia. Finalmente encontrei  
este lugar I-NA-CRE-DI-TÁ-VEL.

Tirei meu chapéu e olhei tudo, minuciosamente. 
Não entendi NADA. As ruas eram estreitas, as casas todas 
coladinhas umas às outras. Tinham formas de sapato, violão, 
circo, livros, carruagem, roda-gigante e muitas outras.  
Olhei para uma torre com sinos enormes, uma bandeira 
dançava ao vento: “Bem-vindo a Sonho Feliz”. 

Sentei-me no gramado e, de tão cansado, adormeci. 
Uma pedra virou meu travesseiro.
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— Cuá, cuá — um corvo crocitou.
Acordei.
— Tem alguém aí?

Uma janela rangeu, nela apareceu uma moça.
A jovem tinha cabelos negros com fios soltos 

contornando o rosto. Ela fazia-me lembrar da minha filha Ana, 
que também tinha uma verruga na testa, que lembrava minha 
avó Lupércia com sua verruga igualzinha e olhos serenos.  
Os olhos da moça eram cor de mel.

A moça debruçou-se e gritou para todos:
— Hoje tive outro sonho!
A casa da moça se parecia com uma sapatilha  

de balé, mas, espantosamente, transformou-se em um  

parque de diversões.
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— Blém-blém... Blém-blém... Os sinos bateram 
fortemente.

Em resposta, vozes em coro saíram das casas:
— Quando uma porta se fecha, uma janela se abre.
Espremi meus pensamentos para entender o que estava 

acontecendo. Havia algo estranho neste lugar... Não demorou 

e logo compreendi o enigma da cidade.

À noite, dormi e sonhei com uma torre bem alta. 
Contei o sonho para a primeira pessoa que encontrei.  
Os sinos bateram e o coro foi cantado. Lá estava ela: a minha 
casa! Uma torre enorme, com um relógio magnífico, ao lado 
da torre dos sinos.

O relógio tinha uma janela, e dela podia se ver a 
tudo e a todos, mas ninguém podia me ver. Um bom lugar 
para observar, com minha luneta, a pequena cidade e seus 
moradores. De lá, via coisas que você nem imagina...
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Passaram-se muitos verões e invernos,  
minha barba já chegava à altura dos joelhos.  
Uma sombra magra e comprida passou 
pela minha luneta. Alguém estava 
chegando... 

Logo desci para receber o 
visitante. Sentei-me na ponte, ouvi 
seus passos cansados chegando.

Apareceu um jovem de 
cara carrancuda. Magro. Suas calças 
longas arrastavam-se pelo chão. A pele 
branquíssima, as bochechas sardentas e 
avermelhadas. Na mão, uma mala e uma vara  
de pescar. Entrou sozinho, olhando o chão.
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A moça da janela deu um gritinho de felicidade,  
ao perceber o futuro morador.

Ficou observando e logo perguntou:
— Bom dia, moço! Qual é o seu nome?
A resposta foi um silêncio daqueles... Após alguns 

minutos, o forasteiro tirou do bolso um graveto e 

escreveu na areia:

Otto escreveu assustado:

Otto. Não gosto de conversar. 

— Ah, entendi, você é mudo?...

você conhece algum lugar onde eu possa morar?

— Vou te explicar uma coisa. Aqui não tem casas para 
vender, não tem casas de aluguel, nem condomínios fechados 
nem prédios altos. É tudo aberto, mas cada um tem que 
sonhar a sua própria casa. Quando as pessoas contam seus 
sonhos, suas casas nascem.

O quê? Quer dizer que tenho que sonhar? 

— Sim

Por quê?

— Porque essa é a lei de Sonho Feliz!
Frederica ainda comentou, com delicadeza:
— No final da rua, do lado direito, tem um lugar em que 

você pode construir sua casa. Aqui temos espaço para todos!
Otto foi em frente até um terreno verdinho.
Contudo, sentia-se ainda desolado. 

— Sou Frederica Contente Sorridente. Diga-me, seu 

moço... Esqueci!!!... Você não fala...

NÃO. Só não quero falar com ninguém.
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O homem parou, pensou, mas não podia 
entender e aceitar aquelas palavras. Assim, depois 
de muitas brigas, depois das muitas vezes que a 
barriga do menino gelou e o estômago revirou, 
cada um foi para um lado. O pai para a esquerda, 
a mãe para a direita.

E Otto?
Otto engoliu uma lágrima seca, daquelas 

que ninguém vê. “Sou grande o suficiente para 
viver sozinho, ninguém nunca mais vai me ferir!” 
Esse pensamento não saía de sua cabeça: para a 
esquerda e para a direita, como uma gangorra. 
Escorregava e voltava. Escorregava e voltava.

O menino recordou-se das palavras do avô. 
Tudo o que um homem precisa fazer é correr 
atrás dos seus sonhos. A vontade de sonhar nunca 
saiu da cabeça de Otto. E também se lembrou da 
professora contar que, numas férias, fora visitar 
uma cidade inteira feita de sonhos. Ele então 
fuçou, revirou e escarafunchou nos mapas, mas 
nada encontrou.

Leitor, uma paradinha na história.  
Vou contar o que aconteceu a esse rapaz antes  
de vir parar em Sonho Feliz.

Otto vivia numa casa onde os pais, avós, 
bisavós e tataravós arranhavam-se em brigas e 
confusões. O pai e o menino quase não conversavam; 
eram dois estranhos sob o mesmo teto. No entanto, 
eles se conheciam muitíssimo bem.

Numa das inúmeras brigas, que só acontecem 
dentro de casa, o pai, nervoso com o trabalho, 
achando que o problema era a mulher e o filho, 
cheio de palavras duras enroladas na garganta, 
esbravejou:

— Esse menino não tem jeito.  
Ele é uma vergonha!

Não aprende NADA.
Não fala NADA.
Não escuta NADA.
Não enxerga NADA.
Não cheira nem fede.
Fica aí, amuado pelos cantos.
A mãe colocou-se entre o pai e o filho. Como 

uma guardiã, estendeu o braço.
— PAI, VOCÊ TEM QUE ACREDITAR  
NO SEU FILHO!
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Mesmo assim, encontrou coragem e procurou  
de cidade em cidade. De vila em vila... De rua em rua...  
Até encontrar a Cidade dos Sonhos!

O vento entrou na cidade jogando folhas, roupas 
e balões, tudo para o alto. Otto olhou para o céu e se 
lembrou de que, nos momentos difíceis, seu avô também 
fazia orações.

Fez uma oração silenciosa.
Frederica estava logo atrás dele.
Otto escrevia repetidas vezes:

Como sonhar? Como sonhar? 

Em silêncio, Frederica sentou-se ao seu lado. Mexeu nas 

pontas do cabelo:
 — Você veio de tão longe e... é tão corajoso! Veja sua 

persistência em encontrar esta cidade... O que o impede de 
sonhar? Sonhe, rapaz...

Otto continuava a escrever no chão como uma agulha 
de vitrola engastalhada no disco de vinil. Frederica não deu 
trégua:

— Ai, Ottozinho, que pena que não consegue sonhar...
Você poderia construir sua casa... Imagine o lugar onde quer 
morar... Os alicerces, as paredes, o telhado, a porta, as janelas. 
Pensamentos geram sonhos! E nessa casa moraria uma moça... 
Imagine só... Casar-se com uma moça esbelta com olhos cor 
de mel! Você poderia...

O rapaz meneou a cabeça, nem que sim, nem que não, 
seus olhos diziam que no futuro certamente casaria, mas onde 
encontraria essa moça?
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Frederica suspirou fundo...
O moço olhou muito sério para ela.
Frederica desviou os olhos.
— Se você não sonhar, será expulso deste lugar e não 

me verá nunca mais... A ponte desaparecerá... As portas da 
cidade jamais se abrirão novamente para você! 

Otto pensou profundamente na questão.

Puf... chap... puf... chap... puf...chap... Baruch vinha  
com seus passos vagarosos, pois estava bem velho e suas 
pernas já não eram ligeiras. Havia muito tempo que chegara  
à cidade. Mais tempo do que qualquer morador soubesse 
contar. Talvez só o relógio kairós pudesse calcular! Ele vinha 
de uma época em que as pessoas tinham tempo para todas as 
coisas. Tempo para sorrir e tempo para chorar. O sábio era um 
velho alto e esguio, de olhos fundos e barbas brancas. 

Ele sentou-se ao lado de Otto. Um corvo pousou em 
seu ombro. Com as longas mãos, tocou a ave de leve e puxou 
conversa com o rapaz:

— Quem é você?
Otto apenas escreveu seu nome, sem levantar os olhos.
Baruch perguntou para Frederica:
— O que se passa com seu amigo?

Nuvens juntavam-se no céu empurradas pelo vento.
— Seu problema é mais grave do que imaginei...
Otto só pensava... “Essa menina me deixa confuso”.
Frederica, com as mãos no queixo, olhou o horizonte. 

Otto com a cabeça entre os joelhos.
Até que a moça teve uma ideia:
— Vou chamar o mestre Baruch!
Otto nem se mexeu.
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 — Não alcança seus próprios sonhos, Baruch. E ainda 
tem mais: não fala. Talvez tenha nascido mudo... Talvez tenha 
levado um susto e trancado a voz. Talvez sua garganta tenha 
sido cortada por um ladrão... Talvez esteja de birra...

— CHEGA!!!!!! — A voz de Otto saiu rouca e abafada.
— Cuá, cuá, cuá.
— Que foi, amigo?
— Não quero falar com ninguém, en-ten-deu? 
— Cuá, cuá, cuá, cuá.
Baruch era um verdadeiro aretê, sabia que todos os 

problemas precisam de um tempo para serem resolvidos. E 
confiança. O velho abriu a bolsa de pano, tirou pão quentinho 
e água fria. Deu a Otto:

— Você está apenas cansado...
Com as mãos trêmulas, Otto aceitou.
— O que se passa com você, meu filho?
— Eu não sei! Só sei que odeio todo esse mundo. Minha 

vida é um trem andando num círculo que não tem fim.

— Ih, mais um problema agora! —  
tagarelou Frederica.

— Não tenho ideias, que dirá sonhos!!!
Com delicadeza, Baruch levantou a cabeça de Otto:
— Ninguém pode sonhar por você! Hoje vou ajudá-lo 

com minha experiência, porém não lhe servirá para ir muito 
longe. Com o tempo, descobrirá você mesmo seu desejo.
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Baruch era tão experiente que até conseguia sonhar 
acordado. Pegou então o graveto de Otto e desenhou uma 
pequena casa na areia. Fez um telhado, uma porta, uma janela 
e, ao lado, uma árvore.

 — Agora é com você. Uma casa serve para abrigar as 
suas ideias, a sua alma, para NADA ficar ao relento. Logo você 
aprenderá a sonhar! — O velho levantou-se com seu andar 
manco e manso. — Mas não demore a aprender, porque o seu 
tempo pode desaparecer!

O corvo saiu voando baixinho à frente do sábio.

Eu continuava a observar a cidade, da minha janela. Vez 
ou outra, ouvíamos os sinos:

— Blém-blém... Blém-blém...
Em seguida, o coro:
— Quando uma porta se fecha, uma janela se abre.
E era assim que outra casa nas ruas de Sonho Feliz 

mudava de forma. Passavam as horas, passavam os dias... 
Passaram-se meses!

E a casa de Otto?

Um desastre! O telhado estava chocho, as paredes 
rachadas e a porta torta. Otto ficava indignado:

— Que falta de sorte tenho eu! Queria dormir e acordar 
quando já estivesse tudo resolvido...

Os moradores mais antigos da cidade — Zatu, Bigvai e 
Megbis — vinham visitá-lo:

— Um coração nunca fica vazio.
— Nele mora o amor.
— Ou o ódio... 
— Quando no coração mora a dor...
— O pensamento engana a nós mesmos!
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— Mas quando o amor entra...
— O pensamento fala a verdade.
— Quem não pode amar, não se sente amado! 

Otto??? 
Otto nem proseava, só ouvia e guardava as palavras. 
O sol desceu e a lua subiu. Da varanda, Frederica 

acenou para Otto se aproximar. O rapaz logo perguntou:
— Por que seu jardim tem uma roda-gigante em 

miniatura?
— Ah... é o meu sonho!!! — suspirou ela...
O pensamento de Otto voou e só voltou no final da 

frase de Frederica:
—... Um parque de diversões.
O jovem ficou embriagado ouvindo o som da voz de 

Frederica. Sentiu sono. Foi para casa e dormiu.
Amanheceu e a cidade acordou num zunzunzum.
Otto havia sonhado! Sonhou que estava numa praia, 

descalço, caçando estrelas-do-mar. Um tubarão saía da água 
e o engolia vivo. Dentro da barriga do peixe, moravam 
outros monstros. Credo!!!
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Otto não precisou contar o sonho a ninguém; sua 
casa mostrou para todo mundo o sonho ruim que teve. As 
paredes tomaram forma de tubarão, as janelas eram dois 
olhos assustadores, e a porta tinha grandes dentes afiados. Se 
Otto ali entrasse, ficaria preso para sempre.

Envergonhado, o rapaz saiu correndo e foi refugiar-se 
perto do riacho cheio de curvas. As águas claras empurravam 
suas torrentes depressa, mas naquele momento parece que 
diminuíram a corrida. Até as águas queriam descer mais 
lentamente para acalmá-lo. Borboletas azuis, amarelas e 
brancas, pequeniníssimas, voavam ao seu redor, porém  
ele nem percebia. 

Nas ruas, em frente à casa de Otto, os comentários  
não paravam:

— Esse menino é esquisito!
Até as crianças diziam:
— Já pensou Otto crescendo, ficando velho e 

morrendo na casa barriga-de-tubarão?
— Para sonhar com um mar furioso desse jeito, só 

pode ser um peixinho medroso!
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A raiva, aquela velha raiva adormecida, acordou  
no adolescente. Otto começou a odiar todas as pessoas  
da cidade. 

Assim, quando os moradores foram dormir, ele 
passou de casa em casa destruindo tudo o que podia 
ser destruído — os jardins, os sinais dos sonhos de cada 
morador, que faziam de Sonho Feliz uma cidade feliz.

Otto, por fim, caiu exausto e adormeceu debaixo 
de uma árvore. Acordou no meio da noite. Assustado, 
saiu caminhando de um lado para o outro:

— E agora, o que vou fazer quando descobrirem 
que fui eu? Devo fugir ou enfrentar?

Otto decidiu ir embora para nunca mais voltar.

Antes do nascer do sol, o jovem pegou suas tralhas 
e passou pela ponte, atravessou o túnel, entrou floresta 
adentro, subiu a montanha... Foi embora.

Nem se despediu de Frederica. Logo ela, que 
tanto acreditava nele! Ia falando consigo mesmo e suas 
sobrancelhas longas acompanhavam os seus pensamentos. 
Foi distanciando-se cada vez mais, sem perceber que  
estava perdido.

— Qual seria o segredo dessa gente? — E continuou 
resmungando: — O que as faz sonhar? Como eu queria 

descobrir...
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O jovem passou a madrugada toda caminhando, não 
parou nem para descansar ou dormir... O sol ia alto e castigava os 
miolos de Otto, que decidiu caminhar entre as árvores.

De repente, sentiu seu pé enroscado por uma corda, mas 
não era uma corda qualquer, era a corda mais grossa e mais pesada 
que já vira em toda sua vida.

A corda atravessava as nuvens.
— Subo ou não subo? E se eu cair? 
 

O rapaz olhou para o alto e balançou os ombros.
— Não tenho NADA a perder.
E foi subindo... 
Quando já estava bem lá no alto, o jovem olhou  

para baixo e sentiu medo. Pegou o medo e o colocou  
no bolso. Continuou subindo. Ao atravessar as nuvens,  
Otto não acreditou no que viu!
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Lá no alto, havia um tesouro escondido: o sonho de 
cada morador da cidade nascia acima das nuvens, dentro  
de bolhas presas num emaranhado de cordas. 

— Então, aqui é o manancial dos sonhos?
Dentro de cada bolha, existia um universo de coisas 

em miniaturas. Eram casas, profissões, fazendas, lojas, países 
longínquos... Estrelas brilhantes flutuavam no interior das 
bolhas, movimentando os sonhos, um verdadeiro balé! Não 
havia uma bolha igual à outra.

— Descobri! Descobri o segredo da cidade sonhadora. 
— E Otto, apesar da raiva, chegou a sentir uma pitada de 
alegria: — Vou acabar com a festa de todo mundo...

Pegou uma vara de pescar e arrastou as bolhas, 
fazendo muita força com seus braços franzinos. No 
entanto, quando o rapaz tocava cada esfera com as mãos, 
os sonhos rompiam-se e desfaziam-se.

Otto não conseguia pescar NADA para si. 
Continuava xingando até que, sapateando em cima das 

nuvens, sentiu seus pés afundarem e caiuuuuu!
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Otto ficou perturbado, sem entender onde estava. 
Nuvens fofas o acolheram no berçário dos bons sonhos. Ali 
nasciam bolhas pequenas. Livres. Antenas minúsculas, em 
pequenas pérolas, dançavam ao som de uma música suave à 
espera do sinal de um desejo! 

Quando as pessoas na terra identificavam seus próprios 
sonhos, essas bolhas subiam para as nuvens mais altas. 
Não seriam mais livres, pois já estavam presas às cordas do 
coração de seu dono. 

O jovem viu uma bolha parada aos seus pés.  

Abaixou-se e encontrou seu nome escrito bem lá no fundo…

Otto ficou decepcionado consigo mesmo! Desceu 
imediatamente pela corda, escorregando de cabeça pra baixo. 
Deixou cair do céu o seu sonho de sonhar. Quando chegou 
em terra firme, chorou! Chorou muito.

Uma árvore da floresta abrigou as lágrimas de Otto e 
ajeitou um travesseiro com suas raízes. O rapaz deitou-se. Ao 
ver o quanto o jovem sofria, a árvore chacoalhou seus galhos 
cobrindo-o com um manto verde. 

No meio da tarde, Otto acordou sentindo-se um 
pouco mais animado e ficou curioso para saber o que havia 
acontecido à cidade.

— Será que tudo desapareceu?
Andou e andou, procurando o caminho da volta. De 

repente, viu a sombra de um pássaro familiar. Ouvindo o 
corvejo, teve certeza:

— É o corvo! O corvo de Baruch!
Seguiu a ave e logo descobriu a entrada do túnel.

— Não acredito!!! Quer dizer que eu iria sonhar?
Então, ele subiu outra vez até as nuvens mais altas e 

notou que as bolhas que havia pescado ressurgiram no  
mesmo lugar...

3938



Os moradores da cidade estavam preocupados:
— Algo se passa com Otto!!!
Uma velha, sentada numa cadeira de balanço, segurando a 

mão de Frederica, espichava o braço para manter a janela da sala 
aberta para ver se a menina, com laço de fita, lhe daria algum 
sinal, caso Otto aparecesse na ponte. Mas a menina permaneceu 
entretida com uma joaninha.

Otto entrou na cidade e ficou intrigado. As casas não 
haviam mudado NADA. Tudo a mesma coisa... Correndo, foi até 
a sua casa barriga-de-tubarão. Do lado de fora, observou:

Eu sou um faz de conta...
Faz de conta que sou homem...
Faz de conta que eu sonho...
Faz de conta que eu tenho uma casa...

Silencioso, Baruch estava ali, parado, sem ser percebido, tão 
perto, ouvindo os pensamentos de Otto.

— Filho, claro que você conseguirá sonhar sonhos bons! 
Você já sonhou, apenas não se lembra. Os sonhos nunca 
desaparecem, ficam guardados dentro de nós! — E o sábio sorriu 
— Você é um bom pescador. Já ouviu falar de skandalon? 

Otto balançou a cabeça.
— É uma boa armadilha, não é? Quando os animais 

derrubam o pauzinho da arapuca, o que acontece?
— Ficam presos... ou morrem!
— Pensamentos também são armadilhas! Geram 

sentimentos que nos aprisionam. Nem tudo o que pensamos 
sobre nós mesmos é verdadeiro. 

O velho suspirou...
— Precisamos perguntar: ONDE TUDO COMEÇOU?
Baruch foi-se embora deixando uma interrogação no ar. 

Otto ficou ruminando a pergunta por muitos dias.
Ele se lembrou das palavras pesadas do pai. Lágrimas 

desceram, como as águas claras do riacho, e lavaram sua 
alma. Pensou nas dificuldades que o pai também deveria ter 
enfrentado quando menino. Será que ele não teve um avô que 
lhe ensinasse que tudo o que um homem precisa fazer é correr 
atrás dos seus sonhos?

Depois de muito pensar, correu até a casa do velho Baruch, 
que estava sentado, lendo os pergaminhos.

— Acabe de chegar, filho, e sente-se antes de falar. E então, 
o que você descobriu?

— Ninguém pode dar o que não tem, não é?
— Exato! Ninguém apanha uma laranja, se a laranjeira  

não der frutos!
Naquela manhã, os céus derramaram uma chuva mansa  

e fininha. Aquela conversa deixou leve a alma do jovem Otto.  
O que ele fez? Teve vontade de ficar deitado embaixo da árvore 
de sua casa. 

4140



42

Começou a ouvir e sentir tantas coisas! 
Ouviu o chuvisco, o rufla rufla das asas do beija-flor, 

o grito do bem-te-vi. Olhou para o alto. Sentiu o vento 
acariciando o seu rosto. Sem perceber, adormeceu e começou 
a sonhar!

Sonhou que morava numa casa linda, no portal da 
cidade, e convidava os viajantes a entrar. No sonho, Frederica 
abria a janela.

Imediatamente, a casa barriga-de-tubarão desapareceu… 
Perto da ponte surgiu uma casa nova, arejada e alta!  
Em frente, um lago refletindo a lua no céu e sentado na lua 
um menino pescando.

Os sinos bateram longamente:
— Blém-blém... Blém-blém... 
Eis o pescador de sonhos. 
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Sou aquarelista e artista gráfica. Iniciei minha carreira 
na área de publicidade, como ilustradora e diretora  
de arte. A partir de 1990, passei a me dedicar ao mercado 
editorial, nas áreas do livro didático e da literatura infantil 
e juvenil, colaborando em mais de oitenta livros de autores 
como Monteiro Lobato, Cecília Meireles, Tatiana Belinky, 
Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Lewis Carroll, Silvana 
Salerno, Fernando Nuno, Sérgio Caparelli, dentre outros.

Sou autora de dois livros de imagem: Longas sombras 
(Sesi-SP) e Do outro lado da rua (Positivo), além dos  
livros ilustrados Doze dias com minha avó (publicação  
independente), Quem você trouxe (Paulinas) e Cadê os  
bichos (Bambuzinho). Realizo oficinas e palestras para 
crianças, jovens e público da terceira idade, abordando  
temas como o desenho, a aquarela e o processo de  
ilustração de livros.

Nasci em Buritizal (SP) e atualmente resido em São 
Joaquim da Barra (SP). Estudei Pedagogia, História e 
Psicologia. Fui professora de alfabetização no sistema 
público, ensinando muitas crianças a ler e a escrever.  
Trabalhei na biblioteca escolar Monteiro Lobato, onde 
me apaixonei por literatura infantil e juvenil.  
Nessa época, comecei a escrever meus primeiros contos.

Sou autora do livro Costureiras de corações  
(Editora Unifran), poemas em prosa para adultos.  
Além da literatura, participo voluntariamente de  
projetos sociais e palestras direcionadas à orientação 
familiar para pais de crianças e adolescentes. O Pescador 
de sonhos foi escrito com base em meu contato e minhas 
experiências com crianças e adolescentes, sentindo e 
dialogando a respeito de seus conflitos e bloqueios que 
tanto dificultam o encontro do caminho de suas vidas.

contato: miriamdguedes@outlook.com

Miriam Delefrate Guedes
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     xiste um lugar chamado Sonho Feliz, além das 
montanhas, vales, florestas e descaminhos tantos, 
por esse mundão afora. Quem encontra essa  
cidade encantadora deseja ficar. Lá vivem pessoas 
especiais, contadores de histórias e sonhos,  
como o misterioso viajante que tudo vê do alto  
da torre do relógio, ou a jovem Frederica que  
parece não envelhecer ao longo dos anos.

Um dia, chegou o estranho e sombrio Otto,  
sem ânimo para dizer uma só palavra, sem um  
sonho onde ele mesmo pudesse morar. Coitado! 
Mas a vida... A vida é feita de transformações e  
eis aqui toda a história para você.

Peter O’Sagae
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