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Muito tempo atrás, na Segunda Guerra Mundial, vovô era 

um grande piloto. Mas, quando fi cou velhinho, foi parar 

no lar para idosos Torres do Crepúsculo, comandado por 

uma enfermeira sinistra, a Srta. Porcina. Agora, só lhe 

resta contar com a ajuda do neto, Jack, e bolar um plano 

mirabolante para fugir dali. Eles só não sabem que a cruel 

enfermeira vai estar na cola dos dois. 

Ilustrado por Tony Ross

“A ternura na relação entre Jack e o 
avô é o que faz este livro brilhar.”

School Library Journal
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DO AUTOR DE VOVÓ VIGARISTA
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GRATIS

UM SPITFIRE*

*Sem paraquedas

Vovô é a pessoa que Jack mais ama 

no mundo. Não importa se ele vai ao 

supermercado de pijama, nem se de vez 

em quando esquece o nome do neto. 

Vovô está velhinho e por isso, às vezes, 

acaba fi cando confuso. O problema é 

que agora ele cismou que está de volta 

à época em que foi piloto de caça da 

Força Aérea Britânica. Vovô tem certeza 

de que ainda está no meio do combate! 

Melhor que chocolate:

Ele vive 

se metendo em 

encrenca, e só uma 

pessoa é capaz de 

entendê-lo: o neto, Jack! 

Juntos, eles vão embarcar na 

maior aventura de suas vidas.

VOVÔ DEU NO PÉ
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Este livro é dedicado a Sam e Phoebe,  

que são quase sempre bonzinhos.

Com amor, David
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Para o 

céu



6

David Walliams

céu
e além...
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Esta é a história de um menino 

chamado Jack e seu avô.
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Muitos anos atrás, vovô foi piloto da Força Aérea Bri-

tânica.

Durante a Segunda Guerra Mundial, ele pilotou um caça 

Spitfire.

Nossa história se passa em 1983. Era uma época anterior 

à internet, aos telefones celulares e aos videogames que 

podiam ser jogados por semanas a fio. Em 1983, vovô já 

era um senhor de idade, mas seu neto Jack tinha apenas 

doze anos.



Estes são a mãe e o pai de Jack. A mãe, Bárbara, 

trabalha na seção de queijos de um supermercado. 

O pai, Barry, é contador.



A Srta. Vera Cidade é professora 

de história na escola de Jack.

Raj é o jornaleiro.
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Os detetives Roliço e Espeto são 

uma dupla que combate o crime.

Este é o vigário da cidade,  

o reverendo Leitão.
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Este segurança trabalha no Museu Imperial  

da Guerra, em Londres.



A Srta. Porcina é a enfermeira-chefe do lar  

para idosos Torres do Crepúsculo.



Entre os idosos que moram lá estão a Sra. Bagatela,  

o major e o contra-almirante.



Estas são algumas das enfermeiras que trabalham no 

Torres do Crepúsculo — enfermeira 

Rosa, enfermeira Margarida e enfermeira Flora.
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Este é o Torres do Crepúsculo.
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Torres do Crepúsculo
Cuidamos dos seus  
idosos indesejados
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Este é um mapa da cidade.

Igreja

Estação de trem

Praça

Aparta- 
mento  
do Raj

Aparta- 
mento do  

vovô
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Torres do Crepúsculo

Pântano

Escola

Parque

Casa 
do

 Jack

Banca de 
jornal 
do Raj





Certo dia vovô começou a se esquecer das coisas. No 

início, coisas pequenas. Ele preparava um chá e se esque-

cia de beber. Em pouco tempo havia uma fileira de doze 

xícaras de chá frio na mesa da cozinha. Ou então enchia 

a banheira e não se lembrava de fechar as torneiras, ala-

gando o apartamento do vizinho de baixo. Já chegou até 

a sair de casa com o único objetivo de comprar um selo, 

mas voltou com dezessete caixas de cereal. E olha que 

vovô nem gostava de cereal.

Com o tempo, ele começou a esquecer coisas mais 

importantes. O ano em que estávamos. Se sua esposa, 

Peggy, que já morrera havia muito tempo, estava viva ou 

não. Um dia ele parou até de reconhecer o próprio filho.

O mais espantoso de tudo foi quando vovô perdeu 

totalmente a noção de que era um senhor aposenta-

do. Ele sempre contava ao neto, Jack, histórias de suas 

aventuras na Força Aérea Britânica durante a Segunda 

Guerra Mundial. Só que essas histórias começaram a se 

tornar cada vez mais reais para ele. Na verdade, em vez 

de apenas contar as histórias, ele começou a vivê-las. O 

Prólogo
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presente se turvou até se tornar um preto e branco nebu-

loso, enquanto o passado explodiu em cores gloriosas. 

Não importava onde vovô estivesse, o que fazia ou com 

quem. Na sua cabeça, ele era um piloto jovem e valente 

outra vez, no controle de seu caça Spitfire.

Todas as pessoas na vida do vovô achavam muito difí-

cil entender essa situação.

Menos uma.

Seu neto, Jack.

Assim como todas as crianças, o menino adorava brin-

car e, para ele, era como se o avô estivesse brincando.

Jack percebeu que tudo o que precisava fazer era en-

trar na brincadeira.
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