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— Já pra cama! Está mais do que  
na hora! — disse a mãe de Ana.

Mas Ana ainda não estava com  
sono, nem um pouco. Então por que  
tinha que dormir? Como ela não  
entendia o motivo, resolveu plantar  
bananeira.

— Não dá pra essa criança continuar 
assim — disse a mãe para o pai de Ana.  
— Você também podia falar alguma coisa!

E, nesse momento, a coisa mais  
inusitada aconteceu.



— O que você quer que eu diga? Ela já foi embora! —  
resmungou o pai.

— É verdade! — respondeu a mãe surpresa, olhando para  
o lugar onde Ana tinha acabado de plantar bananeira. —  
Ainda bem, já estava na hora dela obedecer.

E então a mãe se acomodou na frente da televisão, ao  
lado do pai.

Enquanto isso, sentada no teto, Ana olhava ao redor,  
maravilhada.

Agora não era mais ela, e sim todo o resto que estava  
de cabeça pra baixo.

Com cuidado, ela foi até o quarto. 



Chegando lá, ela ouviu uma voz: 
— Olá, alguém aqui gostaria de viajar com a gente?
A voz vinha da janela. Do lado de fora, Ana viu um barco  

a remo com quatro passageiros muito esquisitos.
— Boa noite. Deixe-me apresentar: Chico Chapéu, Tom 

Tuba, Senhora Coco com seu piano inflável e minha humilde  
pessoa, Alvim Trompete de Prata. E você, quem é?

— Ana — disse ela.
— Que nome extraordinário! — Alvim Trompete de Prata  

ergueu uma sobrancelha. — Escute, Ana, nós ainda temos um  
lugar livre no nosso barco. Você não quer vir com a gente?

— Sim! — exclamou Ana. Alvim estendeu-lhe a mão e ela  
subiu no barco.
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