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Poxa vida... Minha tia Flávia, que é
médica, cuidou de tanta gente que ela acabou
pegando o Coco, o vírus.

ças
Essa situação dá medo. Parece que ela está
com raiva e não quer mais ver sua família.
Mas, na verdade, é graças a isso que meu
tio e meus primos não ficam doentes.

CASULO
DA
MAMÃE
NÃO ENTRE

Agora, é ela quem está doente e não pode mais
cuidar de ninguém. Primeiro, porque ela está
muito cansada, mas também porque ela pode
acabar passando o Coco para as pessoas que a
visitarem.

Isso me deixa tranquilo, mas também fico
pensando:
SERÁ QUE A
TIA FLÁVIA
VAI MORRER?

MÉDICO

Texto

Então, ela fica no quarto dela, longe do meu tio
e dos meus primos.

Porque eu ouvi no rádio...

Tradução: Raquel Fonte

Então, o Coco e sua gangue de super malvados
matam as pessoas?!?!

Isso é muito triste. Precisamos pensar
bastante nessas pessoas. Mas precisamos
também lembrar que a maior parte das
pessoas que ficam doentes por causa do Coco
ficam curadas!
Toma essa,
malvado!

Eu explico:
Infelizmente, existem pessoas mais frágeis que
outras e pode ser que o Coco as deixe muito
doentes. Por exemplo, as pessoas idosas ou
aquelas que já têm uma doença.
E sua tia Flávia, a super médica, com certeza
será uma dessas pessoas que ficam curadas
ao esperar, pacientemente, algumas semanas.

Neste caso, elas são acolhidas pelos
profissionais da saúde no hospital, porque é lá
que estão os especialistas e os materiais
necessários.
Aqui está o raio x
dos seus pulmões!

Então, fique tranquilo e confiante. A tia
Flávia ficará boa rapidinho e poderá cuidar
das pessoas novamente! E se hoje
desenhássemos um belo buquê de hibiscoco
para todas as pessoas que lutam contra o
Coco feioso e super malvado?

Hoje é
Texto

primavera!!

No entanto, às vezes, isso tudo não é suficiente
e acaba que algumas pessoas não conseguem se
recuperar e morrem.

Tradução: Raquel Fonte

