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Fazia algum tempo que Edith não conseguia olhar as pessoas nos olhos.
Voltava da escola e passava o tempo todo em seu quarto: vendo tevê ou no
computador. Já estava se afogando de tanto que nele mergulhava. Certo dia, Dona
Dulce, uma vizinha fofoqueira, disse: essa menina parece uma velha sentada,
daquelas sem energia... Será que ela tem uma velha sentada dentro da cabeça?
E isso dá início a essa história.
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