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Mercedes Souza
Mercedes Souza tem 48 anos, mas tem cara de 60. Na 

vida amorosa, nunca se deu bem, sofrendo todo tipo de desilu-
são até que acabou achando sua alma gêmea, que, segundo ela, 
é um traste. Tem uma # lha de 16 anos que é igual ao pai, só dá 
trabalho. Formada em Letras, padeceu dando aulas em colégios 
até que, depois de um colapso nervoso, decidiu fazer Psicologia 
para tentar resolver seus problemas mais íntimos e profundos. 
Mas tudo foi resolvido com algumas doses de laxante e logo ela 
se sentiu apta a resolver os problemas dos outros dando con-
selhos para gente que não sabe resolver nada na vida. Seu cur-
rículo inclui trabalhos nas revistas Velha, Espevitada e Carrapicho. 
Recentemente, ela publicou o best-seller de auto-ajuda intitulado 
Salve-se quem puder porque o que é meu tá guardado.

As colunistas
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Dóris Lessa
Dóris Lessa tem 19 anos, mas age como se tivesse 13. Já 

teve tantos namorados e # cantes que está sendo cotada para o 
Livro Guinness dos Recordes. Está no 2o semestre de Jornalismo, 
depois de repetir todas as cadeiras do 1o semestre duas vezes. 
Mas ela queria mesmo era ser a Lara Croft, pois acha a Angelina 
Jolie tudo de bom, ainda mais agora que está casada com o Brad 
Pitt. Foi contratada como estagiária da revista graças a mãe dela, 
que é amante do editor-chefe.
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Intercâmbio do mal
Estou fi cando com um garoto e gostando dele. Sempre nos fala-
mos pelo MSN, mas ele vai fazer intercâmbio e passar um ano fora 
do país. O que devo fazer para arruinar o intercâmbio dele e ele 
me namorar?

Silvana Trip da Silva, Juiz de Fora.

Bom, a melhor solução é viajar atrás do rapaz e convidá-lo 
para fazer compras na cidade. Aí, você rouba uma coisa qual-
quer na loja e coloca no bolso do casaco dele. Quando ele sair 
sem pagar, o alarme soará e pensarão que ele estava roubando 
a loja. Chamarão a polícia e, sendo ele estrangeiro e ladrão, vão 
deportá-lo do país. Durante todo esse processo, você # ca em 
volta dando o maior apoio. É óbvio que depois disso tudo ele vai 
virar seu namorado!
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Alemã da gema
Minha mãe é capixaba. Meu pai é alemão. Eu nasci em Hamburgo 
há 16 anos, mas queria mesmo estar agora em Vitória. Eu me sinto 
brasileira, não sou alemã!

Gringa Capixaba, Hamburgo.

Bom, para começar, não tem problema se sentir brasileira, 
mas negar que é alemã não adianta nada. Você nasceu e foi criada 
na Alemanha por 16 anos, não tem como disfarçar isso. Aqui, 
todo mundo vai chamá-la de gringa ou de alemoa e rir da sua 
cara se você tentar dar uma de “brasileira”. De gente como você, 
nós só queremos os euros.

Amizade duvidosa
Acabei com meu namorado e depois de um tempo fi camos ami-
gos. Será que isso é legal?

Ex-legal, Namoradinha.

É claro que não! Onde já se viu? Tá na cara que ele só 
quer # car amiguinho para azarar as suas amigas mais bonitas que 
você! E, minha # lha, não tem coisas pior do que ver ex-namorado 
passar todas as suas amigas na cara! Corte relações total!
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Par de vasos
Eu tenho uma amiga que vive copiando as minhas roupas e já 
aconteceu várias vezes de eu ir pra escola ou pra uma balada e 
topar com ela vestindo a mesma roupa. Minhas amigas vivem me 
zoando e nos chamando de gêmeas. Como é que eu faço pra ela 
parar de comprar as mesmas roupas?

Bianca de Bronca, Chupinguaia.

Cara Bianca, sua amiga não tem personalidade, coisa 
comum entre onze em cada dez adolescentes. Geralmente, 
umas chapuletadas em público bastam para curar essa mania. 
Ela vai até # car mais insegura depois disso, mas, a# nal, quem se 
importa?!

Paquera desconectada
Fui com a minha amiga pra praia. Ela me disse que tinha um vizinho 
muuuuuuito lindo. Quando nós estávamos caminhando, o garoto 
me deu um “olá” supercool. Minha amiga pediu o número dele e 
nós começamos a trocar mensagens de celular. De uns tempos 
pra cá, ele não responde mais. Será que ele desencanou de mim? 
Ou será que ele se afogou?

Apaixonada por Celular, Laguna.

Ré-lô-ou? Você ainda se pergunta uma coisas dessas? Tá 
na cara que ele não quer mais saber de você. Ficar trocando 
mensagens com um menino na praia enquanto há outras meni-
nas dando o bote por aí?! Quanto tempo você achou que isso 
ia durar? Via das dúvidas, dê uma olhada na lista dos afogados 
da semana.
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Irmã tarada
Eu moro com meu pai e minha madrasta e tenho um meio-irmão 
que é o maior gato. Não sei o que deu em mim, mas nós fi ca mos 
e ele agora está apaixonado. Mas, pra mim foi só sexo. O que 
eu faço?

Angelina J., Franca.

Bom, para início de conversa, isso deve ser ilegal. E, se 
não for, com certeza é pecado mortal e vocês dois vão para o 
inferno, mocinha! Aliás, você colocou seu endereço na carta e eu 
vou avisar seus pais agora mesmo, sua desavergonhada! 

Có-có
Muita gente acha que estou a fi m de uns garotos e é verdade, mas 
não quero passar por galinha. Mas todo mundo já desconfi a e tanto 
meus amigos como meus fi cantes não querem mais fi car comigo.

Penosa Triste, Penápolis.

Ser ou não ser galinha?, já se perguntava o ovo antes de nas-
cer. Espero que essas sábias palavras a ajudem a dar um rumo na 
vida. Em todo o caso, tente um upgrade para perua. Os meninos 
tem menos preconceito contra esse tipo de ave.
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A família fofoca
Estou fi cando com o irmão da minha prima. Somos muito amigas, 
mas acabei descobrindo através de uma tia fofoqueira que minha 
prima conta todas as minhas coisas pro irmão dela – das vezes que 
saí com outros garotos, das vezes que fi quei com outros garotos, 
das vezes que transei com outros garotos, enfi m, ela está acabando 
com a minha reputação. Como eu lido com essa situação?

Kelly, a Hedonista, Mucajaí.

Primeiro, você deve analisar friamente a situação e per-
guntar-se: que reputação? 

Tecladora infiel
Eu gosto muito de bater-papo, mas meu namorado tem ciúme. 
Um dia, eu estava teclando com um garoto e ele falou que queria 
me conhecer. Nem pisquei e, de cara, fi quei com o menino. Agora 
tenho um namorado e um fi cante. Será que é certo teclar com 
um terceiro?

Abda do MSN, Bacabal.

Claro, sem problema. Tecle e # que com quantos quiser, a# -
nal, se seu namorado é ciumento, tem mais é que botar chifre 
nesse ogro machista para ele parar com esse ciúme injusti# cado.

Beatlemaníaca
Fiquei com alguns garotos que eram meus amigos para ver se aca-
bava com a amizade deles. Não deu certo e agora eles querem 
arruinar minhas amizades! O que eu fi z para merecer isso?

Yoko Ono Frustrada, Londrina.
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Olha, não sei se você acredita em reencarnação, mas pode 
ser alguma coisa que você tenha feito na sua vida passada. Às 
vezes, as coisas ruins que a gente faz demoram para voltar. Para 
romper esse carma ruim, entre para o Greenpeace e vá salvar 
umas baleias.

O pentelho
Depois de quase dois anos de namoro, acabamos numa boa, mas 
agora ele quer fi car meu amigo e fi ca toda hora aparecendo no 
ICQ ou até mesmo lá em casa, querendo forçar uma amizade nada 
a ver.

Badia Bahn, Porto Velho.

Típico caso de menino maníaco-depressivo que # nge que 
está tudo bem, mas, na verdade, está à beira de um surto psi-
copático. Fale com sua família e consiga uma restrição judicial 
contra ele o mais rápido possível.

Separados no nascimento
Eu gosto de um garoto que estuda na minha sala. Eu já disse isso 
pra ele. E ele escreveu no meu caderno que sentia muito, mas não 
gostava de mim porque eu era feia. Eu até já tinha entendido e 
estava disposta a esquecê-lo. O problema é que agora ele não 
pára de me olhar e tirar onda com a minha cara! Quando eu passo 
com as minhas amigas, percebo ele rindo. Acontece toda hora! 
Eu não consigo entender qual é a dele. Para piorar, descobri que 
somos gêmeos separados no nascimento...

Separada no Nascimento, Dois Irmãos.

Tá, tá, eu já entendi que vocês foram separados no nas-
cimento! De qualquer forma, é só fazer um teste de DNA para 
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descobrir quem são seus pais verdadeiros, se os seus ou os dele, 
e ir falar com os seus pais verdadeiros e pedir para eles darem 
um jeito nesse seu irmão debochado. E depois marcar uma cirur-
gia plástica para dar uma mexida nessa sua cara feia...

Muy amiga
Eu tenho uma amiga que, quando sai comigo e com meu namo-
rado, fi ca dando umas olhadinhas pra ele, dando palmadas na bunda 
dele e até já peguei ela dando um beijo de língua nele. Eu estou 
achando que ela está abusando da minha amizade, mas não sei 
como falar com ela sem ofendê-la. E tenho certeza de que, se eu 
co  men tar isso com meu namorado, ele vai me achar a maior boba.

Roberta Paranóica, Tartarugalzinho.

Nessas horas é preciso ter muito cuidado, pois uma 
palavra mal colocada pode acabar com uma amizade de anos. 
Chame-a para uma conversa verdadeira e sincera perto de um 
fosso abandonado e, mais tarde, quando acharem o corpo, você 
# ngirá o maior espanto. Quanto ao seu namorado, não se preo-
cupe, ele já acha que você é a maior boba mesmo.

Big Brother salva-vidas
Eu me acho feia, gorda e supertímida. Não vejo motivo para viver 
a não ser comer o dia inteiro assistindo Big Brother 24 horas na 
TV a cabo.

Cleuza B., Anta Gorda.

Quem disse que a TV brasileira não presta?! Taí o BB para 
provar que cultura inútil salva até pessoas inúteis.
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Traficante amigo
Minha melhor amiga está se envolvendo com um cara que, sin-
ceramente, não é boa coisa. Ele nunca a traiu, é supertranqüilo e 
todo mundo na favela gosta dele. Eu e meus amigos trafi cantes 
tentamos avisá-la, mas ela não acredita, não.

Wolverine da Baixada, Rio de Janeiro.

Parece que o rapaz é um nerd da vida e sua amiga corre 
o risco de se nerdizar toda se andar muito com ele. Chame os 
seus amigos marginais e aterrorize o cara até ele se mudar de 
favela ou de cidade.

Casal maluco no ICQ
Eu gosto muito de salas de bate-papo e meu namorado também. 
Um dia, eu fi quei conversando com um garoto e ele disse que 
queria me conhecer. Quando eu respondi que sim, descobri que 
era meu namorado. Ficamos de cara e acho que vou terminar com 
ele, mas não sei se faço isso ao vivo ou pelo ICQ...

CyberMaria, Cabo Frio.

Tá na cara de que vocês se gostam muito, ou você não 
esta ria mandando este e-mail. De qualquer forma, isso não vai 
dar certo, porque essa coisa do seu namorado # car querendo 
se encontrar com você escondido de você mesma é muita con-
fusão para a minha cabeça. Pode mandar outra carta explicando 
melhor o caso?

Despersonalizada
Minha irmã fez uma tattoo radical na testa e ninguém lá em casa 
falou nada. Agora, eu quero fazer também e minha mãe não deixa, 
diz que eu preciso pensar melhor, que no fundo só quero imitar 
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minha irmã. É verdade, eu não passo de uma imitona sem persona-
lidade. Mas como convencer o povo de que eu não sou assim?

Tati T., Tatuapé.

Fácil! Escolha outra pessoa para imitar. Assim, ninguém 
# ca sabendo que você está copiando outra pessoa e vão achá-la 
superoriginal!

Feia e fracote
Tenho duas melhores amigas. Sempre vamos juntas para as 
baladas. Elas são modelos e eu sou toda desmilingüida. Os garo-
tos correm atrás delas e fogem de mim. Fico desconfi ada que os 
meninos só percebem as aparências. O pior é que, se eu falar, elas 
podem até me bater, pois são bem maiores do que eu. Mas eu não 
quero me afastar delas.

Francine K., Itu.

Bom, minha # lha, você tem duas opções: 
1. Admita que você é masoquista, gosta de sofrer e seja feliz.
2.   Espalhe o boato de que elas tem AIDS e seja feliz.

Jumenta por opção
Minhas amigas são superinteligentes, vivem discutindo fi lmes euro-
peus, têm sempre uma palavra sábia pra dizer, falam inglês, francês 
e fazem meditação. Só que odeio isso e tudo o que eu quero é 
me enfi ar num shopping, assistir a um fi lme conversando no celu-
lar, comer no McDonald´s e comprar roupas iguais às da novela! 
Como me afastar delas sem ferir seus sentimentos? Não que eu 
me importe.

Jennifer Sufocada, Breu Branco. 

É normal, em determinada fase da vida, a gente começar 
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a achar as amigas umas chatas. Isso não quer dizer que você 
não gosta delas, quer dizer apenas que não as suporta e queria 
poder empurrá-las para debaixo de um caminhão. Mas, como 
gente como nós vai presa por causa disso, o melhor é fazer uns 
per# s falsos delas no Orkut e dar as opiniões mais estúpidas 
nas comunidades a que elas pertencem. E opinião estúpida, eu já 
notei, é com você mesma. 

De ouvidos bem fechados
Estou apaixonada por um cara com quem pego ônibus. Vejo ele 
três dias da semana. Sempre que posso, sento perto, mas eu não 
sei como me aproximar do menino, pois ele escuta discman o 
tempo inteiro. Você tem alguma solução?

Tímida do Ônibus, Santo Antônio da Patrulha.

É claro que tenho, mas pre# ro não dizer nada. Próxima?

Morta-viva
Eu ando com várias turmas, mas não me sinto bem em nenhuma 
delas. Toda vez que resolvo confi ar em alguém, fi co decepcio-
nada. Eu não gosto de mentir, nem de fazer fofoca, não danço, não 
bebo, não fumo, não transo. Sou sincera. Procuro alguém sincera 
ou sincero! Me ajudem, por favor, porque não posso pedir ajuda 
pra uma amiga.

Marta dos Santos, Mogi das Cruzes.
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Ora, o que é isso?! Você obviamente anda procurando 
amigas no lugar errado. Dê uma chegada no cemitério. A turma 
de lá não é de conversar muito, mas garanto que você vai se 
identi# car.

Leonardo Di Caprio
Meu melhor amigo sempre dava sinais de que estava a fi m. Eu o 
conheço há quatro anos. Ele chegou a me dar uma rosa e sussur-
rar My Heart Will Go On no meu ouvido. Mas eu me fi z de surda. 
Agora, neste ano, ele fi cou bonitinho e eu comecei a gostar dele. 
Mas a gente se vê pouco. Será que ainda rola?

Celina Diouro, Porto Alegre.

Olha menina, se eu conheço bem os meninos, ele # cará 
com você. Mas, antes, provavelmente, ele vai querer humilhá-la. 
Depois ele # ca. Isto é, se você for bonitinha, senão, pode tirar o 
cavalinho da chuva.

Menina sem alça
Minha melhor amiga agora liga pra minha casa pra falar com a 
minha irmã, meu irmão, meus pais e até meu papagaio, menos 
comigo. Eles todos são convidados pra sair e a turma nem me 
chama. Todos estão fazendo isso. Eu estou me sentindo muito mal. 
Como faço para deixar de ser excluída?

Malka C., Soledade.

Sei lá, procura a sua turma na seção de bagagens do aero   -
porto, pois, se todo mundo sai e a larga sozinha, é porque você 
deve ser a maior mala.
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