The Essential Case File : Character Profiles
Bo Sawchuk : Portuguese Translation

NOME : BO (DIMINUTIVO DE BORIS, MAS NÃO CHAME ELE ASSIM !) SAWCHUK
IDADE : 14
NACIONALIDADE : CANADENSE (PAIS UCRANIANOS)

Bo conheceu Shirley na detenção depois da aula. Primeiramente ele pensou que ela
poderia ser uma tradicional garotinha rica (a maioria dos alunos sa Sussex são!), mas
logo ele descobriu que, desprezando a riqueza de sua família, ela era uma pessoa bem
pé-no-chão e sincera. Embora não quisesse admitir isso, ele estava bem
impressionado com o poder de observação dela.
Antes da Academia Sussex, Bo tinha sido membro de uma gangue e tinha tido muitos
problemas. Seus pais tiveram que economizar e juntar cada centavo para enviá-lo pra
lá, mas, como o juiz disse, era uma escola particular ou um reformatório. Então lá
estava ele, um garoto vindo da margem errada do rio, um peixe fora d´água, cercado
por riquinhos orgulhosos.
Levou um tempo, mas Bo e Shirley acabaram se tornando os melhores amigos –
embora ele ainda pense que ela é meio esquisita algumas vezes. E ainda muito rica,
claro. A primeira vez que ele visitou a casa dela, ele realmente se sentiu intimidade
pelo tamanho do lugar e como aquilo parecia estar mostrando as marcas com arte e
relíquias. Mas as marcas os advertiram e deram a impressão de que sua expectativa
não se materializou, e Bo logo descobriu que os únicos problemas que envolviam
Shirley eram no fundo, de sua própria feitura.
Agora Bo auxilia na
maioria dos casos de
Shirley... Ainda que
freqüentemente ele
se culpe de estar
envolvido. Se ela se
complica, é um aviso
à sua casa; se ele faz
isso, pode ser
expulso. Mas Bo tem
visto que ele é
apenas tão
naturalmente
curioso quanto
Shirley, e, embora
eles discutam
sempre, ela é a
primeira pessoa que
ele tem confiado há
algum tempo.
Shirley nunca iria admitir, mas ela sente o mesmo. Antes de Bo,
ela sempre trabalhou sozinha. Mas Bo tente a pular para a
conclusão mais óbvia, enquanto Shirley está sempre desafiando
ele a cavar mais fundo. Ele também tem um estranho senso de
humor. Shirley admite que ela pode dar duro quando trabalhando
num mistério desafiador, e os comentários de Bo freqüentemente
ajudam ela à esclarecer – o que às vezes ilumina suas idéias,
levando à solução correta do problema.
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