


A avó da Sara anda sempre de regador na mão. 
        Ela é uma maravilhosa jardineira 
         e ai de quem diga que não!

   Ela escava, semeia e rega as suas plantinhas, 
	 	 	 	 	 corta	e	apara	flores,	e	até	ervas	daninhas.
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Para as minhas luzes mais brilhantes, Harry e Jack. – R.M.

Para o Paul Booth, cuja magia e brilho jamais se extinguirão. – S.L.



Certo dia, a Sara foi às lojas ao fundo da rua, 
à procura de um presente tão espetacular como a lua…

Um presente para a avó, que merece todos os carinhos. 
(Não é todos os dias que se faz 88 aninhos!)

Uma das lojas encantou-a com o seu letreiro dourado.
Dentro e fora, borboletas esvoaçavam por todo o lado. 

LOJA DE PLANTAS 
DO SR. APANHA-MOSCAS
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  A loja estava cheia de plantas invulgares!
	 	 	 	 E	a	Sara	ficou	espantada	com	aquelas	
      coisas peculiares.

   Em cima do balcão, uma planta que comia moscas 
    falou num tom muito 
      ASSUSTADOR  e 
        

                       Com uma boca tão grande, a planta até podia devorá-la!
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