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Esta história termina na boca de uma pessoa, mas come ça  num   
pequeno vilarejo mais ou menos coberto de neve.  A ne    ve 
ti    nha caído durante toda aquela longa noite. As crianças   

pres    sionavam o rosto contra o vidro tentando enxergar o ho mem 
que    su  postamente lhes traria presentes maravilhosos. Em vez dis so, 
es   cu taram um som horripilante vindo de um certo chalé que fica    va  
no     arrondissement vizinho, uma palavra que aqui quer dizer “lugar    
on de alguma coisa nasce”. 
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ESSE CHALÉ já era visto com desconfiança, pois era a única casa que não 
estava decorada com luzes coloridas e piscantes nessa época do ano. 
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A COISA que nascia era um latke, uma palavra que neste livro signi -
fi  ca “bolinho de batata”. Latkes são tradicionais na celebração de 
Cha  nu cá, um feriado que comemora uma vitória militar mila gro sa 
do  e xér ci to judaico. Quase tudo neste mundo nasce berrando, e 
com o  lat ke não  foi diferente, apesar de ele não ter sido concebido 
nem nas  ci do do mes mo jeito que eu e você fomos concebidos e nas-
cemos. Em  vez  disso,  foi criado a partir de batatas raladas, cebolas 
pi cadas, o vos ba tidos e uma pitada ou duas de sal. Depois que esses 
in gredi en  tes se mis turaram bem, o latke foi jogado numa frigideira 
cheia de  azeite de  oliva aquecido numa temperatura bem alta, e foi 
nesse mo mento que  ele come çou a gritar.
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AAAHHHHHHHH!!!




