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Nota sobre o Autor

 Lucas Moura Quaresma é um jovem autista que mora em Belém/PA e é 

universitário do curso de Design de Produtos. Desenvolveu sozinho a habilidade de 

desenhar, fazendo suas ilustrações desde a infância. As historinhas são inspiradas em 

situações reais que vivencia em seu cotidiano e  em desenhos animados, filmes e novelas, 

tendo como características sempre presentes o bom humor, emoção e  aventura.





PREFÁCIO

 Este livro é o #3 de uma série de historinhas em quadrinhos criadas pelo jovem Lucas 

Moura Quaresma que vem compartilhar com você, leitor, várias de suas vivências do dia-a-dia e 

situações imaginárias, sempre bem humoradas e divertidas.

 Nesta história Lucas mostra de maneira simples uma mudança que acontece quando a 

gente muda de fase no início da vida...da infância para a adolescência...ou seria aborrecência? ... a 

gente fica meio mau-humorado mesmo e equece que rir é o melhor remédio, sempre!

Boa leitura!

ThayzMagnago





HA! HA! HA! HA!

HA! HA! HA! HA!

HA! HA! HA! HA! 

HA! HA! HA! HA!
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Por que a galinha cruzou
a rua?

Para chegar ao outro lado!



Ha! Ha! Ha!

Ha! Ha! Ha!

Ha! Ha! Ha! 

Ha! Ha! Ha! 

Ha! Ha! Ha!

Ha! Ha! Ha!

Ha! Ha! Ha!

Ha! Ha! Ha!



Tinha um tempo em

que eu ria muito!

Ria de tudo! 

Ai fiquei adolescente!



E rir ficou mais difícil! Mas rir é tudo de bom!

Saco de risada

Bobo da côrte



Então voltei a rir pra valer!

FIM
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