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LE STORIE di Emma

Emma super-heroína

Era uma vez uma menina muito
corajosa chamada Emma.
Era uma menina forte e valente. De facto,
tinha apenas 11 meses quando deixou as
mãos da sua mamã para começar a caminhar
sem nenhuma ajuda.

Ela não sentia mais necessidade e não
suportava ser perseguida ou segurada pela
mão: ela absolutamente tinha que andar
sozinha e se alguém tentasse estar perto
dela, Emma ficava tão zangada que o seu
rosto ficava todo vermelho.
Também quando comia, se a mamã ou o papá tentassem segurar o seu garfo
ou a colher para ajudá-la, ela cerrava os punhos com muita força, como se
quisesse gritar para o mundo inteiro “Tenho que fazer isso sozinha!”. Emma
já era livre e independente desde criança, não tinha medo de nada, como
subir e ficar em pé em um móvel de vidro ou acariciar corajosamente todos os
animais de rua que encontrava pela cidade. Seus pais já tinham entendido que
aquela menina os deixaria loucos quando crescesse: Emma não queria uma
mão, não queria um braço, não queria uma ajuda e não queria absolutamente
um “não” como resposta.
Era ela que queria ajudar os outros e eram os outros que precisavam dela.
Um dia a mamã perguntou-lhe: "Emma, o
 que você gostaria de ser quando
crescer?" e aquela pequena menina loura ergueu o queixo orgulhosa e
respondeu: “Eu quero ser uma menina forte”, uma Baby Woman com um traje
azul, vermelho, dourado com glitter e botas com asas de fogo para chegar mais
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rápido em todos os lugares do mundo. Tanto fez que transformou-se em uma
super-heroína já durante a sua tenra idade, assim como a Mulher Maravilha,
para salvar as crianças em apuros ou em perigo.
Sabe aquelas pessoas com superpoderes que você vê na televisão, nos desenhos
animados e nas histórias em quadrinhos? Exatamente elas. Tinha também um
Sinal Baby Woman, um projetor de luz forte com a forma da pequena Emma
que era lançado no céu, para avisar os bandidos da chegada da lendária superheroína Baby Woman.

Continua a ler
todas as histórias de Emma!
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As histórias de Emma foram escritas por Asia Baldini.

