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Uma história de Marlies Slegers

Kasper, Sky
e o Urso Verde



Quem está 

neste livro?

Kasper
Kasper é um menino de nove anos. Ele é louco 
por futebol e, quando não pode sair de casa, 
gosta de jogar um videogame chamado Gol. 
Sua melhor amiga é uma colega de classe 
chamada Sky.

Midori
Midori é um velho urso verde que 
veio do Japão e tem um poder 
muito especial.



 O avô
O avô de Kasper era capitão e navegou pelo 
mundo inteiro. De cada lugar que visitava, 
trazia lindas lembranças. Em uma de suas 
viagens, ele ganhou o Midori de presente  
de um velho japonês.

Sky
Sky também tem nove anos.  
Ela adora dançar e ama música,  
além de ser muito curiosa!



Kasper estava sentado na classe, de olho no grande relógio na parede. Faltavam 
poucos minutos para o sinal. Ele bocejou. Sky, da carteira ao lado, deu um tapinha 
em seu braço.

- Ficou jogando a noite toda, foi? Ela sorriu para ele. Quando Sky sorri, aparecem 
covinhas em suas bochechas.

Kasper fez que sim com a cabeça. - Sim; não fui muito esperto, né? Estou morto. 
Mas quase cheguei ao final da fase dez!

- Seus pais não ficam bravos? Eu não tenho permissão para ficar on-line depois 
das oito. E você tem!

- Não, não tenho, Kasper deu um meio sorriso. - Eu faço isso escondido.
Há alguns meses, Kasper e a maioria de seus amigos jogam um videogame on-line 

chamado Gol. Quando você marca muitos pontos, pode comprar jogadores melhores. 
Kasper quase terminou a fase dez. Se conseguisse, ele poderia comprar um estádio 
de futebol novinho em folha.

O sinal tocou e as crianças pegaram suas mochilas.
- Oi, Kasper! Joca parou ao lado da mesa dele. - Em que fase você está?
- Na dez, Kasper respondeu. - Mas não consigo sair dela!
Mané juntou-se a eles mesmo sem ser convidado e riu da cara de Kasper. - Seu 

burro! A fase dez é super fácil! Todos nós chegamos na fase onze mil anos atrás! 
Você não consegue fazer nada certo. Igualzinho no campo. Vacilo e Kasper eram do 
mesmo time de futebol. Kasper era goleiro e, sempre que deixava a bola passar, Va-
cilo ficava irado com ele. Sempre que perdiam um jogo, Mané colocava a culpa em 
Kasper.

Kasper o encarou. - Eu não sou burro! Ele ficou vermelho e apertou os punhos.  
O garoto sempre pegava no pé dele.

Mané sorriu. - Claro que é! Você não consegue defender uma bola no campo,  

Bullying
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Mané

Mané ficava irado com ele. Sempre que perdiam um jogo, Mané colocava a culpa em 



nem passar da fase dez no Gol.
- Deixa ele em paz! Sky olhou para Mané, muito zangada. - Você que é o burro, 

sendo rude com Kasper o tempo todo!
Mané deu de ombros e foi embora.
Sky fitou Kasper nos olhos. - Ele é um babaca. Não deixe ele te irritar. Te espero lá 

fora.
Kasper respirou fundo e pegou a mochila. Joca ainda estava ao lado dele.
- A fase dez é complicada, mas, no final, eu consegui passar. Joca olhou para  

Kasper. - Você quer que eu te ajude?
- Seria legal, Kasper respondeu. - Como fazemos?
- Me dê seu nome de usuário e sua senha, e eu chego na fase onze pra você, tá bom? 
- Super, obrigado! Kasper sorriu para Joca. - Te dou mais pro final da semana, tá? 

Primeiro, quero tentar mais uma vez.
Minutos depois, Kasper e Sky caminhavam juntos para casa. Sky era a melhor 

amiga dele, e eles sempre voltavam da escola juntos.
- Você não devia se incomodar com o Mané, disse Sky. - Ele é idiota com todo mundo.
- Mas especialmente comigo, né? Kasper chutou uma pedra.
- Sim, ele realmente pega no seu pé. Por que você não fala com a professora?
- Não, ia ser pior, Kasper falou. - Esqueça. O que você vai fazer hoje?
- Eu tenho aula de dança, que adoro! E você?
- Primeiro, tenho que arrumar meu quarto, Kasper fez uma careta. - E, depois do 

jantar, vamos ver meus avôs, o que sempre é divertido.



8

 O velho urso verde

Era uma linda noite de verão. Kasper e seu avô estavam na cozinha, e a avó estava 
do lado de fora, conversando com o pai do menino.

- Você está muito quieto. Está tudo bem? O avô cortou uma maçã e deu uns 
pedaços para Kasper.

- Tudo beleza, respondeu Kasper, levantando os ombros. - É só um garoto que me 
enche o saco o tempo todo.

- Isso não está certo. É na escola? No futebol?
- Na verdade, em todos os lugares. É um menino da escola.
- E a professora, o que ela diz?
- Eu não contei pra ela. Acho que ia ser pior.
- É, pode ser. E o que ele faz?
- Ele me zoa o tempo todo. Hoje, me chamou de burro, só porque não sou tão bom 

quanto ele no jogo.
- Ah! Um jogo de tabuleiro?
Kasper deu risada. - Não, on-line.
O avô franziu a testa. - On-line? Isso quer dizer no computador? Na Internet?
- Isso. Eu jogo um videogame de futebol, onde podemos ganhar campeonatos. 

Também  podemos conversar no chat, sabe, como nas mensagens pelo computador, ele 
explicou para que o avô pudesse entender. - E, no chat, o Mané me xinga de várias coisas.

O avô assentiu com a cabeça. - Não é fácil, querido. Você não tem algum amigo 
que possa te ajudar a se defender de caras como esse Mané?

- A Sky está sempre comigo, disse Kasper, enquanto o avô dava o último pedaço  
da maçã a ele. - E não é tão ruim assim. Normalmente, eu fico longe dele.

Minha mãe e meu pai também não sabem, pois tenho medo deles não me 
deixarem mais jogar Gol. E, antes que eles te digam, também não tenho mais 
permissão para ficar on-line. Então você não pode contar pra eles, tá? Vai passar.



O avô ficou olhando para o garoto por algum tempo. Então, disse: - Eu tenho uma 
coisa pra você. Venha comigo.

Curioso, Kasper seguiu o avô até o quarto onde ele guardava todas as suas 
velharias. Tipo uma sala do tesouro, Kasper pensava. O avô foi capitão de navio por 
muito tempo e viajou pelo mundo inteiro. De cada viagem, ele trazia alguma coisa 
para casa, e todos esses tesouros estavam nesse quarto. Ele já tinha contado muitas 
histórias sobre suas viagens, e Kasper adorava o mar tanto quanto o avô.

O avô foi até uma cadeira no canto. Ele tirou um cobertor empoeirado  
de cima dela e sorriu. - Olá, amiguinho, murmurou. Ele pegou um animal  
de pelúcia verde que estava na cadeira.



 Então, voltou-se para Kasper e mostrou o grande urso verde a ele.
- Agora, ele é seu. O avô sorria para o urso fofo. - O nome dele é Midori Kuma, mas 

você pode chamá-lo de Midori. Na verdade, ele é um urso muito especial. Eu o trouxe 
para casa de uma de minhas viagens ao redor do mundo, muito antes de seu pai 
nascer. Eu o ganhei de presente de um velho japonês. Ele me pediu pra cuidar muito 
bem do urso. Sabe, Midori é diferente de todos os outros ursos.

Kasper aceitou o presente, surpreso. Era a primeira vez que ele o via na casa do 
avô. Midori era tão grande que chegava até o umbigo de Kasper.

- Você nunca me disse que tinha um urso tão maneiro, vovô, Kasper disse, 
examinando o brinquedo com atenção. Parecia que Midori olhava de volta para ele, 
com seus olhinhos radiantes.

- É verdade, não disse. O avô colocou uma mão sobre o ombro de Kasper. - Estava 
esperando você ter idade para conhecer Midori. E chegou a hora.

- Mas eu já tenho nove anos!, Kasper exclamou. Ele olhou para o avô, sorrindo.  
- Bichinhos de pelúcia são para crianças de quatro anos!

- Este aqui não é, respondeu o avô com uma voz baixa e misteriosa. - Midori é 
muito especial. Você precisa ser capaz de lidar com ele da maneira certa... Por isso 
eu o guardei para você, porque sei que você vai cuidar bem dele. Mas você deve me 
prometer que nunca vai falar dele para ninguém! Ninguém vai acreditar em você!

Os olhos de Kasper se alternavam entre o avô e o urso, enquanto ele pensava. Era 
como se o urso estivesse piscando para o avô. Kasper balançou a cabeça. Era óbvio 
que ele estava vendo coisas.

- Sobre o que exatamente eu não devo falar, vô? Não entendi.
O avô sorriu. - Eu não posso te dizer nada. Midori vai escolher o momento certo. 

Mas, acredite: não existe nenhum outro urso no mundo todo tão especial quanto 
esse. Cuide bem dele. E, um dia, você o dará para seus próprios filhos.

O avô colocou sua mão toda enrugada na cabeça
do urso. - Até mais, Midori, vou sentir saudades. Tome conta do Kasper, tá?
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 O avô estava meio estranho, pensou Kasper.
Kasper levou o urso para baixo. Quando estavam indo para casa, ele colocou 

Midori a seu lado no banco de trás. O avô acenou e parecia um pouco triste.
Kasper olhou para Midori. Que bizarro! De repente, Midori tinha uma expressão 

nostálgica no rosto. E Kasper não entendia por que, afinal, era apenas um bicho de 
pelúcia, mas ele ficou com pena do urso.

- Esta coisa é bem feinha, né?, disse o pai de Kasper. Ele olhava para o menino pelo 
retrovisor. - Um ursinho de pelúcia todo velho e mofado.

- Ele não é feio, respondeu Kasper, - É fofo! Ninguém mais tem um urso verde, e 
agora eu tenho, e ele é muito especial. Também é muito antigo e raro. Kasper estava 
zangado com o pai.

- Não precisa ficar irritado, sinalizou o pai com a cabeça. - Eu não gosto da 
aparência dele, só isso. Foi muito gentil seu avô ter dado o urso de presente para 
você. O pai aumentou o volume do rádio.

Chegando em casa, Kasper levou o urso diretamente para o quarto. Ele o colocou 
em uma cadeira, no canto. Kasper correu os olhos por todo o quarto. Era o cômodo 
mais bonito da casa. Ele dormia no sótão, que tinha um teto alto e pontudo, além de 
quatro janelinhas redondas. Parecia a cabine de um navio. Como o avô, antigamente. 
A mãe decorou o quarto inteiro com elementos que tinham a ver com barcos e 
navios. Havia uma boia salva-vidas vermelha pendurada na parede. Outra parede era 
forrada com papel, com um desenho de pequenas âncoras. O abajur sobre a mesa 
era um globo. A mobília era branca, e a cama tinha a forma de um barco a remos. 
O pai havia pendurado o leme do antigo navio do avô na parede. E era até possível 
girá-lo. As estantes tinham muitas conchas, maquetes de embarcações de madeira e 
uma pequena garrafa que continha um veleiro ainda menor.
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Com as mãos na cintura, ele olhava para Midori.
 - Bem-vindo à minha casa, Midori, disse Kasper. - Não ligue para o papai. Você 

não é feio. Não mesmo. Você só é... bem, você é verde, né? Deve ser isso que o vovô 
quis dizer. Isso é o que o torna especial.

A mãe entrou no quarto. - Hora de dormir, Kas, ela disse, fechando as cortinas.
- Posso jogar Gol mais uma vez, por favor? Ainda não estou com sono.
- Não. Está ficando tarde. Mas você pode ler um pouco. E, você sabe... 
- Sim, sim, nada de computador à noite, eu sei. Mas não é justo. Você e o papai 

ficam no celular o tempo todo!
- Eu sei que não parece justo, Kas, mas a gente precisa checar os e-mails de 

trabalho e olhar os sites de notícias. E vamos para a cama mais tarde que você.
- Isso também não tá certo, Kasper fez uma cara feia. A mãe riu, beijou o filho  

e deu meia-volta.
- Eu não acho seu urso feio, ela disse, já de saída. - Ele é legal. Eu não conheço 

ninguém que tenha um urso verde, e é muito especial o fato dele ser tão antigo e 
de ter pertencido ao seu avô. Mas não seria uma má ideia colocá-lo na máquina de 
lavar, só para dar uma limpada. Boa noite, querido.

Kasper trocou de roupa, escovou os dentes e foi para a cama. Ele pegou um livro. 
Era uma história incrível sobre piratas e robôs. Kasper adorava ler, e a história o 
absorveu totalmente.

De repente, ele ouviu uma voz desconhecida. - Tá gostando?
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 Midori

Kasper levantou os olhos com medo. De onde vinha aquela voz? Ele endireitou-se 
e olhou tudo em volta. Saiu da cama e deu uma olhada embaixo dela. Nada além 
de uma meia perdida, alguns brinquedos e umas revistas em quadrinhos. Ele não 
entendeu. Ele ouviu uma voz claramente. O será que tinha imaginado?

Ele voltou a subir na cama e olhou para os lados novamente, um pouco 
amedrontado. Sobre a cadeira, o urso tinha um olhar gentil para ele. Será que... Não! 
Não seja bobo! Animais de pelúcia não falam. Kasper riu da ideia de um urso falante. 
Ele só precisava dormir. Devia ter se enganado. Ele desligou a luz e se deitou.

- Durma bem.
Kasper pulou da cama e acendeu a luz novamente. A mesma voz! Seu coração 

batia forte enquanto ele olhava em volta.
- Aqui.
Kasper voltou-se imediatamente para o canto do quarto, onde o urso estava 

sentado na cadeira.
- Sim, é isso mesmo, sou eu. O urso verde se mexeu e olhava para Kasper, todo 

simpático. 
- Isso não pode estar acontecendo..., murmurou Kasper surpreso.
O urso escorregou suavemente da cadeira e balançou o corpo de um lado para 

outro. Sim, maravilha, vamos sacudir a pança! Midori andou até o roupeiro de Kasper 
e esfregou as costas contra ele.

- Ah, como isso é bom! Ele olhou em volta. - Beleza, este lugar parece legal. Mas a 
cadeira... não é tão boa. Você tem uma almofada macia para mim ou algo parecido? 
Midori perambulou pelo quarto, pegando algumas coisas com as patas e devolvendo-
as no lugar. Então, olhou para Kasper e abanou a cabeça satisfeito.

- Belo quarto!
 - Obrigado, Kasper sussurrou. - Com certeza estou sonhando..., disse ele, 



esfregando os olhos. Mas, quando os abriu novamente, Midori ainda estava lá, 
olhando para ele com aquela carinha amistosa, as patas ajeitadas atrás das costas. 
- Como isso é possível? Um urso que fala?

- O que, onde? Midori perguntou, parecendo surpreso. Então, deu as costas para 
Kasper e piscou. Brincadeira. Você está se perguntando o que estou fazendo aqui, 
certo?

- Queria saber como você consegue falar. Kasper fez não com a cabeça, 
desacreditando.

- Eu também queria saber! Como as pessoas falam? Por que simplesmente não 
rosnam ou latem, como criaturas normais?

Midori limpou a garganta. - Estou falando sério. Sou um urso ajudante. Quando 
acontece algo errado, eu estou aqui para ajudar.

- Me ajudar? Com o quê?
- Bem, qualquer coisa com a qual você precise de ajuda.
Kasper sorriu. - Você quer dizer arrumar meu quarto  

ou coisas parecidas?



Você vai fazer minha lição de casa? Maravilha!
- Nada disso, amigo. O pelo verde de Midori dançava vibrante enquanto ele 

balançava a cabeça animado. Infelizmente, nada disso. Você mesmo tem de arrumar 
seu quarto.

- Que pena. Kasper riu. - O que então?
- Você vai descobrir, respondeu Midori. - Saberemos assim que eu puder ajudar em 

alguma coisa. O que você está lendo? Midori apontou para o livro, que ainda estava 
aberto na cama do menino. Ele andou até lá e subiu na cama. - Ooh! Isso é muito 
alto! Ele aninhou seu corpo verde aos pés da cama.

Kasper beliscou seu próprio braço. Ai! Com certeza ele não estava sonhando. Em 
sua cama, havia um urso falante de pelúcia verde. - É... é... é um livro sobre piratas e 
robôs, gaguejou.

- Ah, que demais! Midori bateu as patas. - Eu amo histórias de aventura. Você 
pode ler pra mim? Por favor? Pode?

- É, tá bom. Kasper deu mais uma olhada em Midori e começou a ler, até que os 
dois adormeceram.
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 Você deve ter sonhado

- Um urso que fala? Sky olhava fixamente para ele, com a boca meio aberta. - É 
óbvio, você deve ter sonhado!

- Não, de verdade! Quando minha mãe me chamou hoje cedo, ele ainda estava nos 
pés da minha cama. Ela riu, pois eu dormi com o livro nas mãos. E ela brincou comigo 
porque eu estava lendo para o urso de pelúcia.

- Viu? Você sonhou! Sky deu uma gargalhada. Kasper olhou pra ela por um 
instante. Seus cabelos negros estavam presos em uma trança.

- Eu tô falando, é verdade. Quando peguei minhas coisas pra vir para a escola, ele 
disse: Divirta-se! Mamãe o colocou de volta na cadeira e ele não se moveu. Mas vovô 
disse mesmo que ele era um urso muito especial.

Então, de repente, Kasper prendeu a respiração, assustado. O avô tinha dito para 
não falar com ninguém sobre o assunto. E Kasper tinha contado pra Sky. O que foi 
mesmo que o avô tinha dito? Que ele esperou até Kasper ter idade suficiente para 
cuidar de Midori da maneira certa.

- Eu... Eu não devia ter falado para você, Kasper gaguejou. - Eu prometi pro vovô 
que não contaria pra ninguém. E contei pra você.

Sky pegou a mão dele. - Não se preocupe com isso. Eu nunca vou contar pra 
ninguém, você sabe disso, não sabe? Lembra daquela vez que você comeu uma caixa 
de cookies e pôs a culpa no cachorro? Eu entreguei você?

- Não, Kasper riu. - Mas você não precisou, porque nós não temos um cachorro! 
Minha mãe sabia o tempo todo que tinha sido eu! Ele olhou pra ela. - Seria bom 

se eu não tivesse falado disso pra ninguém
- Sobre os cookies? Sky olhou pra ele, provocando-o, e Kasper ficou vermelho.

- Sobre o urso, bobinha, disse ele, no momento em que chegavam à escola.



Sky colocou as mãos na cintura e olhou para Kasper. - De qualquer modo,  
eu não acredito em você. Você não tem um urso que fala. Isso não existe.’

- Existe sim! Kasper olhou para ela, irritado. - Quer saber? Vamos pra minha 
casa depois da escola! Vou mostrar pra você!
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 Perdido 

Depois da escola, eles caminharam juntos até a casa de Kasper. O garoto se 
perguntava se o avô ficaria muito bravo por ele levar Sky para conhecer Midori.

A mãe de Kasper os cumprimentou. - Oi, Sky, bem-vinda. Bom te ver por aqui!, 
exclamou. - Vocês querem um suco e frutas? Ela encheu dois copos e colocou uma 
tigela com frutas na mesa. Em seguida, pegou suas chaves.

- Kasper, eu preciso ir até a escola por causa de um projeto. Vocês conseguem ficar 
bem por mais ou menos uma hora?

- Mãe, eu tenho nove anos, não cinco! Kasper virou os olhos.
- Eu sei disso, espertalhão. A mãe deu risada. - Se acontecer alguma coisa, chame 

a vizinha. Vou avisar a Dona Maria que estou saindo. E você pode me ligar. Eu escrevi 
o número, está ao lado do telefone.

Kasper olhou para ela. - Por que você precisa mesmo ir até a escola?
- Eles precisam de ajuda dos pais, eu vou conversar a respeito. Tchau. Sky, até a próxima! 
Quando a mãe saiu, Sky olhou para Kasper. - Então, cadê seu urso verde 

encantado?’
 Kasper estava cada vez mais angustiado. E se Midori nunca mais falasse porque 

ele contou para Sky?
- Eu não tenho certeza..., Kasper titubeou.
- Aposto que ele está lá em cima, no seu quarto! Sky correu escada acima.
- Espere por mim! Kasper foi atrás dela.
Sky já estava no quarto dele.
- Onde ele está?
Kasper se postou ao lado de Sky e olhou em volta. Ele deu uma olhada no canto da 

cadeira onde havia deixado Midori. 
Ela estava vazia. Não havia qualquer sinal de Midori.
- Viu?, disse Sky. - Foi só um sonho. Ou uma mentira! Não existem ursos que falam!
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Kasper examinou todo o quarto. Olhou embaixo da cama, abriu o armário e 
procurou debaixo da mesa. Mas Midori tinha sumido.

- Eu... Não estou entendendo..., Kasper gaguejou.
- Eu estou, Sky respondeu com a voz desapontada. - Você me enganou. É algum 

tipo de piada? Você acha que está sendo engraçado?
- Não, de verdade! Eu... Kasper olhou em volta, confuso. Ele sabia que não tinha 

sido um sonho.
Sky deu meia-volta e saiu.
Kasper a seguiu. - Espera! Eu juro, não foi invenção. Eu não sei onde ele está.  

Mas é de verdade! 
E, conforme andava atrás dela, seus olhos passaram pela máquina de lavar no 

banheiro. Lá, atrás da porta de vidro, ele viu uma coisa verde...
- Midori! Totalmente surpreso, ele ficou olhando o urso dentro da máquina. E 

lembrou-se da mãe dizendo que precisava lavá-lo!
Sky parou. - O que, onde?
- Ali! Kasper entrou correndo no banheiro e abriu a máquina de lavar. Por favor, 

tomara que Midori esteja bem! Ele apanhou o urso ensopado e o deitou no chão com 
todo cuidado. Kasper nem respirava direito, olhando para o urso, que parecia muito 
menor por causa do pelo encharcado.

- Ele não é de falar muito, né?, observou Sky.
- Você também não falaria nada se alguém colocasse você na máquina de lavar, 

não acha?, Kasper respondeu, aborrecido.
De repente, Midori se mexeu. Sky deu um pulo para trás assustada.
- Ele está vivo!
- Midori! Tudo bem com você? Kasper olhava para o velho urso no chão.
Lentamente, o urso levantou. Ele resmungou algo e balançou o corpo  

de um lado para outro.
Respingos de água voaram por toda parte e molharam Kasper e Sky. Mas isso não 

incomodou Kasper nem um pouco. Ele sorria feliz. Midori sobreviveu à lavagem.
- Brrr! O urso sacudiu o pelo mais uma vez. - Tava muito frio e tinha água demais!
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- Ele... ele fala..., Sky gaguejou, dando alguns passos para trás. O rosto dela estava 
quase tão branco quanto a pia.

- Eu disse, não disse? Kasper pegou Midori pela pata. - Vamos lá, vamos secar você 
lá no meu quarto.

- Quem é ela? Midori acenou com a cabeça na direção de Sky enquanto segurava a 
mão de Kasper com força.

- Midori, esta é minha amiga Sky.
- Prazer em te conhecer, Sky, disse Midori, estendendo a pata para ela. 
Sky ficou olhando fixamente para ele, com a boca meio aberta.
- Parece que ela não é muito educada, né?, Midori
cochichou para Kasper, que começou a gargalhar. - Ela 

nunca viu um urso lavado, é isso?
- Ela nunca viu um urso falante! Com um sorriso 

no rosto, Kasper puxou Midori pela pata.
Logo depois, Midori estava na cama 

de Kasper, enrolado em uma toalha. 
Ele observava Sky com curiosidade.

Sky o fitava também. - Eu nunca 
tinha visto um urso verde.

 - Bem, agora já viu, respondeu 
Midori. - Puxa, eu preciso me 
esquentar.

- Enquanto isso, você quer jogar 
Gol?, Kasper perguntou para Sky. 
Ela assentiu, ainda olhando para 
Midori.

Kasper ligou o computador e 
iniciou o jogo. Sky sentou-se ao lado 
dele, mas continuou observando 
Midori, que esfregava as patas no 
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pelo e, em seguida, desceu da cama.
- Posso jogar? Midori olhou para Kasper, curioso.
- É um pouco complicado. Mas você pode assistir. Kasper colocou Midori sobre a 

mesa para que ele pudesse ver a tela do computador. O urso estava quase seco e 
tinha um cheiro de flores.

Kasper digitou seu nome e sua senha, enquanto explicava para Sky e Midori como 
funcionava o jogo.

Depois de jogar por um tempo, Kasper apontou para a tela. - Vejam, o Joca está 
on-line, e ele prometeu me ajudar! Podemos fazer um chat com ele.

Oi, Joca!
Oi, Kasper!
Você prometeu me ajudar na fase dez.
Claro! Me passa seu nome de usuário e sua senha para eu sair dela pra você. Legal!

Kasper começou a digitar o nome e a senha na mensagem para Joca.
- Kasper... Sky bateu no braço dele. - Veja!
- O quê?, Kasper respondeu, um pouco irritado. Então ele viu Sky, encarando Midori 

com olhos enormes e quase sem respirar.
- Como isso é possível?, ele sussurrou.



 Vermelho

Kasper olhava para Midori, assombrado. O urso verde não era mais verde; ele tinha 
ficado totalmente vermelho.

- Oh-oh..., Midori suspirou, olhando para Kasper.
- Está tudo bem, Midori? A máquina de lavar deixou você doente?
- Não, não foi nada disso! Midori balançou a cabeça determinado, com o pelo 

vermelho tremendo para cima e para baixo. - Eu fico vermelho sempre que acontece 
alguma coisa errada. Para avisar você. Quando há perigo.

- Oi? Como assim? Perigo? Kasper não entendeu. Que perigo? E como é que o urso 
de repente ficou vermelho?

- Acho que você está prestes a fazer algo que não deveria.  
A expressão no rosto de Midori era assustadoramente grave.  
- Você nunca deve dar sua senha para ninguém.  
Sua senha é sua, somente sua. Nunca, 
nunca a compartilhe, nem 
com sua melhor 
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amiga! Midori suspirou novamente. - Argh. Eu sempre fico um pouco enjoado quando 
estou vermelho.

- Tudo muito bem, mas então como é que o Joca vai poder jogar esta fase para 
mim? Kasper olhou para Midori, indeciso.

- Você poderia chamá-lo para vir aqui, não?, sugeriu o urso, sacudindo as últimas 
gotas de água das orelhas vermelhas. - Assim, você pode inserir seu nome e sua 
senha sem ele ver, e os dois podem jogar esta fase juntos. O que você acha?

Kasper refletiu por um minuto. - Sim, o seu plano é muito melhor, respondeu,  
- Vou fazer isso agora mesmo!

Olha, Joca, eu prefiro não te dar a minha senha. Você não quer vir aqui em casa no 
sábado? A gente joga juntos, vai ser muito mais divertido!

Sim, beleza! A gente se fala!
Kasper observou Midori retornando lentamente para seu velho corpo verde 

novamente. - Isso sempre funciona?
- Como assim? Midori olhava para ele com olhos sorridentes.
- Sempre que eu fizer algo não muito inteligente, você vai ficar vermelho?
- Sim, é isso mesmo, respondeu Midori. - Eu te disse que estou aqui para ajudar, 

não disse? Kasper deu um largo sorriso malicioso para Midori.
Ele entrou em um site totalmente proibido por seus pais por conter imagens de 

violência. É necessário ter 16 anos para entrar nele. Em um instante, o pelo de Midori 
parecia um caminhão de bombeiros.

- Com certeza este site não é bom para você, comentou Midori. - Ai, não estou 
me sentindo nada bem. Bolhas saíam da boca dele. - Não se preocupe, é só o sabão, 
Midori explicou, arrotando alto. - Opa, desculpe.

Rapidamente, Kasper saiu do site e Midori voltou para o verde.
Sky começou a rir. - Isso é demais!, gritou. O urso avisa sempre que você faz algo 

perigoso! 
- Com certeza!, Midori assentiu. - Sempre que você fizer algo que não deve, vou 

ficar vermelho como um tomate. Falando em comida, será que você tem mel? Estou 
meio com fome. Ou um sanduíche? Uma banana?



- Você é o urso mais fofo e engraçado que eu já vi!, Sky exclamou, agarrando 
Midori com um abraço forte. Quando o soltou, Midori tinha ficado vermelho 
novamente.

- Caraca! Sky olhou para Midori chocada. - O que foi que eu fiz?
- Não, não... não foi nada, Midori gaguejou. - Eu fiquei corado de vergonha...
Sky riu. - Seu urso bobinho! Eu prometo que não vou contar para ninguém.  

Ela deu um beijo na cabeça peluda e Midori ficou ainda mais vermelho. Mas ele  
sorria de orelha a orelha.
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 Missão cumprida

Estava ficando tarde. A mãe de Kasper entrou no quarto.
- Hora de dormir, Kasper.
- OK! Kasper gritou alegremente.
- Muito bem. Mas não estou acostumada com esta animação quando mando você deitar... 

Kasper deu um sorriso. - Estou eufórico porque acabei de passar da fase dez. E 
sozinho! Ele apontou para o computador enquanto o desligava. Ele nem precisou da 
ajuda de Joca! E, enquanto estava jogando, Mané começou um chat com ele e foi 
muito gente boa. Até falou pra Kasper que ele fez um bom trabalho, chegando nesta 
fase do jogo. Kasper não tinha a mínima ideia do que fez Mané ser tão legal, mas 
sentiu-se bem.

- Parabéns, que bom! E até seu urso assistiu! A mãe deu risada e apontou para 
Midori, sentado sobre a mesa. Ela virou-se para a cama do menino e ajeitou o 
edredom. Midori e Kasper piscaram às costas da mãe.

- É, mais ou menos isso, Kasper respondeu enquanto subia na cama.
A mãe sentou-se ao lado dele e limpou a garganta. - Então, seu avô me contou 

uma coisa ao telefone hoje cedo, ela começou. - Um garoto está te ameaçando na 
escola, não é? E você não quer que eu fale nada com eles porque acha que pode 
piorar. Mas, você sabe, Kas, tem coisas com as quais você não precisa lidar sozinho. 
Às vezes, você precisa de ajuda e foi por isso que o vovô me contou. Ele está com 
medo que você fique bravo com ele por isso, mas você realmente precisa dividir esse 
tipo de coisa com a gente.

- Então eu conversei com a sua professora hoje, a mãe continuou. - Ela ficou um 
pouco chateada porque você não a procurou. O nome do garoto é Mané, certo? Ela 
me disse que ele é assim o tempo todo, com outras crianças também. E ligou para os 
pais dele na hora, e eles explicaram que Mané está muito agressivo desde o dia em 
que a avó dele morreu. É por isso que ele está se comportando assim. Claro que isso 



não justifica, mas pelo menos conseguimos entender de onde vem tanta raiva.  
Eles iam falar com ele imediatamente. Sua professora prometeu ficar de olho nele. 
E você sempre deve falar comigo e com seu pai sobre esse tipo de coisa, Kas, pois, 
às vezes, precisa de toda a ajuda possível. E Vacilo não vai mais te incomodar. Se 
isso acontecer, fale com a professora na hora. Ela vai te ajudar. Certo?

Kasper sentiu um calorzinho gostoso por dentro. - Obrigado, mãe, disse.  
- É um alívio. A mãe deu um beijo nele e apagou a luz.

Kasper ficou pensando no escuro. Então é por isso que Vacilo era tão cruel. 
Ele perdeu a avó. Kasper conseguiu se conectar; ele sentiria muita falta da 
própria avó, se ela morresse.

Talvez um dia destes ele pudesse levar o Mané para visitar  
vovô e vovó, e até dar uma olhada na sala do tesouro. O avô ia curtir.

Ele bocejou. Então ouviu uma batida suave,  
de patas se arrastando pelo chão. E sentiu  
o edredom sendo puxado de leve, enquanto  
algo subia na cama. Midori deitou-se aos  
pés do menino.

- Boa noite, Kasper, o urso sussurrou. 
- Durma bem, Midori, Kasper
respondeu. Os dois adormeceram.

Mané
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Kasper, Sky e o Urso Verde é uma 
publicação conjunta de Marlies 
Slegers e da Kaspersky.

Kasper, de nove anos, e sua amiga Sky frequentemente jogam na internet. 
Mas como podem ter certeza de que estão seguros quando estão online? 
Nesta história emocionante, Kasper ganha de presente um urso verde de seu 
avô: Midori Kuma.

Mas o que está acontecendo com esse urso de pelúcia? Por que Midori às 
vezes fica vermelho quando o Kasper está online? Neste livro, Kasper, Sky 
e o Urso Verde levam crianças de 6 a 9 anos em uma jornada para explorar 
o mundo digital. É a primeira de muitas aventuras ensinando as crianças a 
usarem a internet de maneira segura.
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