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Clara é uma menina insatisfeita. Tudo o que ela tinha, nunca a 
satisfazia.

Brinquedos? Mais de 1000 bonecas moravam em sua casinha. 
Pelúcias, castelos, carrinhos e martelos... Se ganhasse um urso gigante, logo 
enjoava e queria um elefante. Nem terminava o jogo da memória e já pedia, 
aos gritos, um livro novo que contava história.



Para passeios, tudo se repetia. Chegava, brincava, fazia e logo depois 
não mais queria. Oficinas, brincadeiras, fazenda, parquinho... Até se divertia, 
mas por um tempo curtinho.

“Quero isso! Quero aquilo”. Clara adorava comprar. Ou melhor, 
gostava de muitos presentes, o tempo todo, ganhar. Quando ouvia um “não”, 
era uma confusão. Mas, se de tudo ela já tinha, porque não se satisfazia?

Quero tudo!
É do meu jeito!



Um dia, num parque, ela encontrou uma menina feliz. Tinha a alegria que 
Clara sempre quis:

- Como você se chama?

- Meu nome é Nayana!

- Vamos brincar?

- Claro! Você esconde e eu vou contar!

Brincaram tanto que nem pensaram em

brinquedo. Quando Clara contou tudo o

que tinha em sua casa, sua amiga contou

um segredo:

- Eu sei porque você nunca está feliz

com nada. Você está fazendo a coisa errada!



- Ah, é? Eu estou?

- É! O mais legal não é o que a gente vai ganhar ou já ganhou. É o que a gente 
faz de bom e o coração guardou!  Já sei outro problema também: tudo o que 
você quer, você tem!

- E desde quando isso é ruim?

- É porque você só ouve “sim”! E o não é um amigão! Ensina a gente a 
melhorar. Ser tudo do nosso jeito? Com certeza não vai dar. Vem aqui: vou te 
mostrar.

NÃO SIM



Tudo que Nayana fazia, convidava Clara a fazer também. Ela se 
divertiu e riu como ninguém!

Rolaram na grama e cheiraram uma flor. Brincaram com água, pois 
estava muito calor! Conversaram e cantaram. Clara achou a gargalhada de 
Nayana a mais linda da cidade, afinal, ela era feliz de verdade.



No final da tarde, Clara abraçou a amiga e agradeceu. A alegria 
daquele dia foi maior do que qualquer brinquedo, para a menina, já deu.

Clara entendeu o segredo para ser mais satisfeita e feliz como sempre 
quis.  Você sabe qual é? Não importa o que você tem. Importa o que você faz e 
quem você é!



Desafios do livro
• Quantos brinquedos há no quarto da Clara?

• De quem é o maior sorriso já visto, na opinião da 
Clara?

• Quantas flores tem ao lado de Nayana?

• Como chama o brinquedo que está voando perto 
das nuvens?

• Você já se divertiu sem brinquedos? Como foi?


