The Essential Case File : Character Profiles
Bart James, Stirling Patterson, Alicia Gianelli
(Portuguese Translation)
Batholemew James III
..... ou Bart para aqueles que conhecem ele! (Sim, ele também acha seu nome ridículo.)
Bart é um ávido admirador das perícias investigativas de Shirley. Ele a teme e a
respeita, mas também a acha um tanto intimidante. Mas não ligue, Bart também acha
quase todo o mundo intimidante.
Algumas vezes, fora da gentileza, Shirley dará a Bart uma simples tarefa a cumprir –
mas é impressionante como alguém tão brilhante quanto Bart consegue ainda arranjar
encrenca.
Entretanto, Shirley ainda têm uma certa simpatia pelo amigo. Além do que, Bart é um
perito no que se diz paranormal. Shirley sabe que sempre que precisar de informação ou
qualquer coisa sobre OVNI´s, círculos nas plantações, esoterismo, fenômenos psíquicos
ou seqüestros alienígenas, ela somente precisa perguntar a Bart e ele saberá a resposta.
Se não souber, ele terá um livro que a tem, ou conhecerá o endereço do web site
correto.

Stink Patterson :
Stink – nome verdadeiro Stirling Patterson - é o
palhaço da Academia Sussex .... ajudado
imensamente pelo fato de que seu pai possui a
“Baderna do Riso”, uma rede nacional de lojas de
novidades. Se alguma vez há uma poltrona, com
falso cocô de cachorro na sala, pode saber que tem
algo a ver com Stink.
Shirley (e várias outras pessoas) acha que o senso
de humor de Stink é às vezes demasiado, e
definitivamente infantil. Pelo outro lado, a vez a
qual ele colocou uma aranha de plástico no chá de
Molly deu à Shirley a chance de realizar uma fuga
sem ser vista. Algumas vezes, entretanto, suas
travessuras atrapalham o caminho das
investigações de Shirley. Não por muito tempo,
mas agora, Shirley pode notar Stink – mesmo a
uma milha.
A mais engraçado de tudo é que Stink tem uma
queda por Molly – algo que o confina em grandes
encrencas.

Alicia Gianelli :
Alicia Gianelli é provavelmente a mais próxima amiga que
Shirley tem na classe. Seu pai é um diplomata italiano e sua
mãe, uma nativa americana. Essa mistura deu a Alicia o
gosto pela moda cara e pelas festas, junto com o
reconhecimento de culturas antigas e tradições de seus
ancestrais maternos.
Ela e Shirley se dão bem, embora Shirley não consiga
entender a obsessão de Alicia com garotos. Ela aceita as
pessoas como elas são e é sempre divertida, mas
infelizmente Alicia é facilmente influenciada pela pressão
dos colegas e pelas fofocas – e, ainda, por Molly. Então
Shirley não pode sempre confiar nela...
_________________________________________________________________________________________________________________
Translated from English to Portuguese by David Ribeiro : May 2002 :
Shirley Holmes Central : http://welcome.to/shirley_holmes

