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Uma das minhas frases preferidas diz que os melhores relacio-

namentos são as amizades, porque a gente gosta de alguém e 

escolhe ser amigo dele. A amizade é um sentimento comple-

tamente livre – você não TEM que ser amigo de ninguém, você 

pode e deve ser amigo de quem você quiser e achar legal. 

Não é como família e paixão, que acontecem com a gente. 

As amizades nós é que fazemos acontecer. E é claro que am-

bos devem estar de acordo em serem amigos.

Pode já ter acontecido com você de escolher alguém para ser 

seu amigo e a pessoa ser mais tímida, ou não estar muito a 

fim da amizade, e você ter de se esforçar mais para a amizade 

dar certo. Uma vez eu queria muito ser amiga de uma menina 

do cabelo azul-claro que conheci na internet e fiquei torcendo 

secretamente para que no dia em que a gente se conhecesse 

tudo desse certo e ela gostasse de mim. Eu comecei a fuçar 

sobre a vida dela para descobrir as coisas de que ela gostava 

(e eu também), assim quando nos encontrássemos teríamos 

muito assunto em comum. Fui escolhendo minhas amizades e 

fazendo o que eu podia para elas darem certo. Mas a verdade 

é que se a menina do cabelo azul não gostasse de mim, não ia 

ter nem meia amizade =/. Por sorte ela gostou! \o/

APRESENTAÇÃO



O mais incrível das amizades que eu adquiri na vida é que eu as 

carrego há muitos anos, e não importa quanto tempo eu fique 

longe de alguém, o sentimento ainda está lá. Certa vez, meu 

irmão me contou que tinha uma menina estranha na sala dele 

que gostava de rock japonês. Eu fiquei doida e decidi que ela ia 

ser minha melhor amiga. É claro que eu tinha vergonha de falar 

com ela, eu nem sabia como ela era! Mas mandei presentes de 

amizade pelo meu irmão e nós viramos amigas. Mudamos 

de cidade, mas a amizade continuou. E hoje, anos depois, con-

tinuamos amigas e moramos até no mesmo prédio!

Nessa mesma época da escola, eu tinha outra amiga muito 

doida que pintava o cabelo de roxo e virou tatuadora – super-

-rebelde, né? Eu a deixei tatuar a minha bunda quando ela 

ainda estava treinando! Isso sim é prova de amizade! Hoje 

ela mora na Grécia e, mesmo falando com ela uma vez a cada 

dois meses, quando penso em quem são meus melhores 

amigos não a deixo de fora.

Também tenho um amigo, que viramos amigos porque ele 

era amigo do meu ex-noivo. Deu pra entender? Jogávamos 

videogame juntos e saíamos em grupo às vezes. O noivado 

acabou, mas a amizade permaneceu! Entra namoro e sai na-

moro, mas uma coisa não muda – a nossa amizade.



Também teve uma menina que casou e mudou para a minha 

cidade. Ela gostava de tudo que eu gostava, e eu acho que 

até hoje nós somos irmãs. Eu a apresento pra todo mundo as-

sim, porque não tenho como justificar de outra maneira o que 

eu sinto por ela – e pela minha sobrinha! HÁ! Também ga-

nhei um sobrinho. É tudo postiço, mas muito real. É como se 

fosse família mesmo e ponto-final. Tem amigos que a gente 

se apega tanto que viram família. E às vezes eles se encaixam 

na nossa família melhor do que nós mesmos.

Esses são só alguns exemplos de como a amizade verdadeira 

nasce e sobrevive ao tempo, à distância e aos acontecimen-

tos da vida. Às vezes a gente briga, fica de bico, um monte de 

coisa acontece, mas quando a amizade é verdadeira, ela so-

brevive a tudo. E muita coisa vai mudar na sua vida também, 

mas algumas pessoas vão te acompanhar para o resto dela. 

E são essas pessoas que devem preencher seu livro secreto. 

Essas são as melhores pessoas, os melhores amigos, o me-

lhor grupo. E depois que elas preencherem este livro, você 

vai carregar o melhor delas para sempre com você!

Escolha com sabedoria e divirta-se!



1. Qual é o seu nome? _________________________________________

2. Como os seus amigos te chamam? ____________________________

3. E aquele apelido secreto que te dá vergonha, qual é? ____________

______________________________________________________________

4. Qual é a sua idade? __________________________________________

5. Qual é o seu signo? __________________________________________

6. Você confia na sua intuição?  SIM   NÃO

7. Qual é a sua cor favorita? _____________________________________

8. Quem aparece primeiro no seu chat do Facebook? ______________

9. Você tem irmãos? Quantos? __________________________________

10. Se pudesse escolher um superpoder, qual seria? _______________

______________________________________________________________

11. Você tem bichinhos de estimação? Quantos e quais? ___________

______________________________________________________________

12. Uma frase que você fala sempre: _____________________________

______________________________________________________________

13. Uma palavra que te descreve: ________________________________

14. O que você mais inventa?  PALAVRAS   MODA

        MÚSICAS   HISTÓRIAS   PAIXÕES  

        15. O que mais te irrita? ____________________________________

                         _________________________________________________




