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Charlie Brown estava se sentindo pronto. Charlie Brown estava se sentindo 

determinado. Charlie Brown estava sentindo uma brisa perfeita no ar. “Hoje 

pode ser o grande dia!”, ele anunciou.

O que Charlie Brown estava planejando?

Fazer sua pipa voar de uma vez por todas!

No começo, pareceu que ia dar certo. Enquanto Charlie Brown corria pela 

neve, a pipa subia mais e mais, até que...



... ele escorregou no gelo e começou a ser puxado pela 

pipa! Charlie Brown se enroscou numa rede de hóquei e 

derrubou Lucy, que estava no meio do seu famoso salto 

triplo. Para piorar, a pipa ficou presa numa árvore e 

Charlie Brown acabou de ponta-cabeça!

“Que tipo de pessoa tenta empinar pipa em pleno 

inverno?”, reclamou Lucy. “Nada que você fizer vai dar 

certo. Sabe por quê? Porque você é o Charlie Brown.”


