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Há uma parte da história não contada. Mind!  Uma menina de 13 anos, inteligente, 

porém tímida que tinha medo da realidade. Mas, como alguns dos adolescentes do 

prédio, tinha um desejo a realizar. Por apenas um dia, queria ler a mente de quem 

encontrasse pelo caminho, ou melhor, ler a mente de alguns dos meninos do grupo, 

os quais ela achava que não gostavam dela. 

Mind passava a maior parte de seu tempo no 10º andar, na biblioteca do Sr. Jorges. 

Seu conhecimento era tanto que as pessoas ficavam perplexas, ficavam sem 

entender como uma menina naquela idade tinha uma mente tão diferente, capaz de 

armazenar tanto conhecimento. Por esse mesmo motivo, Mind pensava que as 

pessoas não gostavam dela. 

No dia seguinte a visita de Mind ao Sr. Jorges ela acordou diferente... nem ela 

mesmo sabia explicar esse “diferente‟‟. Uma sensação boa, mas ao mesmo tempo 

estranha. Acordou, levantou- se, tomou seu café e foi para biblioteca. Chegando lá, 

em um dos corredores, se esbarrou com Turista e, por incrível que pareça conseguiu 

ler sua mente: “Puxa! Que fome! Se Annabel ainda estivesse por aqui, pediria um 

bolo de chocolate com cerejas! Bem grande! Enoooorme!...Nossa! É a Mind! Se eu 

pudesse a namoraria...ela é muito gata!” - Sem entender, Turista percebeu que Mind 

havia ficado vermelha. 

Um pouco mais tarde, Mind pegou o elevador para voltar a sua casa quando Band-

Aid entrou no elevador e disse: 

- Oi, Mind! - Educadamente, ela respondeu: 

- Oi, Band- Aid. 

Mind, outra vez conseguiu ler mais uma mente.  Dessa vez, a de Band-Aid: “Nem 

acredito! Estou dividindo o elevador com a Mind! A garota mais inteligente do prédio! 

Será que ela conhece “A Teoria da Relatividade Especial e Geral” do Ainstein? Bem 

que poderia perguntar, mas o cheiro de seu perfume fascinante, não me deixa...” 

Mind simplesmente saiu do elevador e disse: 

- Conheço sim... E meu perfume é Intense! 

Band-Aid ficou com olhos arregalados e sem entender nada, disse apenas uma 

palavra: 

- „‟Annabel‟‟? 



Mind sorriu e se foi. 

O síndico conversando com o zelador, na portaria, ao ver Mind, disse: 

- Essa que saiu agora do elevador é Miranda, uma das crianças mais inteligentes do 

prédio, mas é chamada de Mind, todos do prédio que a conhecem chamam-na 

assim. 

 


