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andrew Knapp é designer de
interfaces e fotógrafo freelance. Mora em
Ontário, no Canadá. Além de seu trabalho
com fotografia e design, já apresentou
uma palestra do TEDx, colaborou com
o projeto Instamissions, da MTV e da
Sony, e é cofundador do We Live Up
Here, projeto colaborativo que explora
a vida em Sudbury, Ontário. Momo é
um adorável border collie preto e branco
de olhos castanhos. Além de melhor
amigo de Andrew, ele é um gênio na arte
de se esconder. Juntos, os dois são um
fenômeno do Instagram, com mais de
trezentos e cinquenta mil seguidores,
que nunca perdem a chance de tentar
encontrar Momo.
www.gofindmomo.com
www.intrinseca.com.br/achemomo

www.intrinseca.com.br

ACHE MOMO DE COSTA A COSTA

Ele está esperando pacientemente que você o encontre
nestas mais de cem fotografias tiradas ao longo de uma viagem
que percorreu todos os Estados Unidos e o Canadá.
É um jogo de esconde-esconde de uma costa à outra da
América do Norte! Será que você consegue achar Momo?

Andrew Knapp

Momo é um border collie
que adora se esconder.

Andrew Knapp

ACHE
MOMO
De costa a costa

Meu cão está viajando por aí.
Tente encontrá-lo!

Você consegue
achar Momo? Ele
está escondido
por toda a
américa do Norte!
Momo, o adorável border collie que
se esconde nas fotografias, percorreu
vinte e quatro mil quilômetros
de Kombi com seu melhor amigo,
Andrew Knapp. E agora convida você
para um jogo de esconde-esconde que
vai de uma costa à outra dos Estados
Unidos! Tente encontrá-lo na Grand
Central Station, em frente à Casa
Branca, nas ruas de São Francisco
e entre as muitas maravilhas nada
convencionais que apenas esses
experientes viajantes poderiam
descobrir pelas estradas.
Nesta continuação de Ache Momo, a
estreia de sucesso de Momo e Andrew,
os dois amigos mostram uma coleção
inédita de belíssimas imagens. Com
fotografias nunca exibidas no popular
perfil de Andrew no Instagram, Ache
Momo de costa a costa é uma mistura
de brincadeira, livro de fotografias e
diário de viagem... e é muito divertido!
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Introdução

Na estrada
As aventuras acontecem quando abraçamos a mudança.
Em novembro de 2013, quando finalizei a venda da minha casa e fiz
caber toda a minha vida em uma bela Kombi Westfalia 1977, tomei a
decisão de acelerar as transformações. Sentei com meu border collie,
Momo, no banco da frente da Kombi e deixei minha cidade natal com o
projeto de percorrer vinte e cinco estados e cinco províncias da América
do Norte.
Eu estava muito empolgado para explorar novos lugares e divulgar
Ache Momo, meu primeiro livro. (Recapitulando: na época, Momo havia se
tornado uma pequena sensação: era a estrela de um jogo de esconde-esconde
fotográfico no Instagram.) Ao longo dos vinte e quatro mil quilômetros de
nossa viagem, recebi muitos convidados em nossa Kombi, mas o companheiro
de viagem ideal sempre foi Momo. Ele fica perto de mim quando faz frio, faz as
vezes de sentinela quando está calor e não dá a mínima quando erro o cami‑
nho ou quando a Kombi enguiça.
Este livro é um jogo que adoramos jogar com vocês. Espero que ele des‑
perte ou reforce seu desejo de explorar. Explorar é descobrir; descoberta é
inspiração; e quando estamos inspirados, criamos. Momo está sempre me
levando a novas aventuras, novos lugares, novas ideias.
Este livro é um jogo de esconde-esconde, um registro de nossa exploração
do mundo e um relato de nossa viagem... que era, é claro, nosso destino.
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Lembranças da viagem, a partir do alto, à
esquerda, em sentido horário:
Azulejo com o número “5”, de um parque aquático abandonado.
CDs de músicos que conhecemos no caminho. Livro Birds of North

America, comprado em um sebo. Pedras de Long Island, perto de

Montauk. Miniatura de Kombi amarela que ganhamos de Faye, uma
amiga nossa de Toronto. Campainha que ganhamos depois que a buzina
da Kombi parou de funcionar. Foi presente de Katie, que conhecemos
em Alberta. Bandana com a estrela solitária que ganhamos de
um simpático fã em Austin, Texas. Garra de animal encontrada por
nosso amigo Jupiter em uma praia no oeste de Ontário. Button com
os dizeres “Smoking stinks” [Cigarro é uma droga], comprado em um
brechó. Biscoitos para cachorro; juntei tantos que tive que começar
a distribuí-los! Canivete comprado em um brechó no Canadá. Folhetos
de vários parques nacionais. Osso, provavelmente de veado ou alce;
encontrado por nossa amiga Katie na região do Canadá Central. Muitos
cartões de visita; o que está visível é do dentista de São Francisco que
arrancou meu dente. Cupom de desconto para o parque Drive-Thru
Tree, na Califórnia. Estereoscópio encontrado em uma venda de garagem
em Connecticut. Miniatura de border collie que ganhamos de Rick, da
livraria Quirk Books, na Filadélfia.
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Nova Inglaterra
Nossa viagem de uma costa à outra teve início
em uma manhã fria em Portland, Maine. Como
se fosse um presente de despedida de minha
cidade natal (Sudbury, Ontário), a temperatura
do lado de fora estava em torno de trinta graus
Celsius negativos quando acordei. Mas a luz do
sol ainda por nascer já iluminava a janela de
nosso quarto de hotel, então Momo e eu pula‑
mos da cama para conferir o Portland Head
Light ao amanhecer.
Chegamos ao farol no momento em que o sol
começava a despontar no horizonte. Pulamos
uma cerca, escalamos algumas rochas e en‑
contramos um lugarzinho agradável onde nos
esconder. A luz do sol cobria o pelo branco de
Momo com um brilho laranja. Tirei uma foto.
“Muito bem”, falei, “vamos dar o fora daqui”.
Tínhamos um continente a atravessar.

No sentido horário, a partir da foto no alto, à esquerda: no Coolidge Corner
Theatre (Brookline, Massachusetts); nossa amiga Cara com Momo,
em Boston; o Portland Head Light (Cape Elizabeth, Maine); nossa “Kombi
Banana”, no Portland Head Light; nosso itinerário; Momo em Portsmouth,
New Hampshire; dois ângulos da Acorn Street, em Boston.
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