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Apresentação

Olá, queridinha. Eu sou a Neurótica e, com meu precio-
so manualzinho, vou ajudá-la a se manter bem longe das 
roubadas afetivas. Não sou sua fada madrinha. Não lhe 
arrumarei o príncipe encantado, mas lhe darei a varinha 
de condão para que seja capaz de reconhecer os sapões e, 
num passe de mágica, mandá-los coaxar em outra margem. 

Aqui você encontrará muitas frases ardilosas ditas 
usualmente pelos rapazes para nos en-lou-que-cer. Elas 
vêm acompanhadas de um pequeno comentário-lupa, que 
tem por intuito alertá-la, mostrar-lhe as entrelinhas, o que 
está por trás dessas palavras que parecem por vezes tão 
inofensivas. Talvez não tenha ouvido dos carinhas todas as 
sentenças aqui reunidas, mas, meu bem, é questão de tem-
po e oportunidade. 

Tenho certeza de que nos tornaremos grandes amigas 
e compartilharemos muitas neuras e risadas. 

Beijinhos e até breve,
     Neurótica





Aviso aos TNP, tradicionalistas neuróticos de 
plantão: o manual não segue a norma culta; o 
registro foi adequado ao tema. 





Aos carinhas
(sem eles, este livro não teria uma só linha)





Agradeço a todos que contribuíram na feitura deste 
manual, sobretudo a Alexander Alves e Jorge Marques. 

 





A mulher perdigueira sofre um terrível preconceito 
no amor. [...] O homem inventou de discriminá-la. 
Em nome do futebol. Para honrar a saída com os 
amigos. Para proteger suas manias. Diz que não 
quer uma mulher o perseguindo. Que procura uma 
figura submissa e controlada que não pegue no 
seu pé. [...] Eu quero. Quero uma mulher seguran-
do meus dois pés. Segurar os dois pés é carregar 
no colo. Porque amar não é um vexame. Escândalo 
mesmo é a indiferença. 

Mulher perdigueira
Carpinejar
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