The Essential Case File : Character Profiles
Peggy Holmes : Portuguese Translation

NOME : PEGGY HOLMES
IDADE : 64
ASSUNTOS DE ESPECIALIDADE : EGIPTOLOGIA, TAI CHI (20 ANOS DE EXPERIÊNCIA )
OUTROS INTERESSES: ARQUEOLOGIA, LÍNGUAS ANTIGAS (5), BOLICHE

A Avó de Shirley, Peggy Holmes, não é uma avó tradicional! Ela
tem viajado extraordinariamente no seu tempo, principalmente
graças à sua paixão pela arqueologia, que tem visto ela descobrir
vários artefatos fantásticos nos lugares e realizar escavações pelo
mundo todo. Ela é também uma perita na ciência oriental do tai
chi.

Shirley é muito apegada à sua avó e ambas adoram passar o
tempo juntas. Shirley adora o quarto de Peggy na sua grande e
espaçosa casa. É um lugar cheio de objetos que não combinam
entre si, mas são curiosos: Tapetes Persas, lanças antigas,
amuletos, fósseis, máscaras tribais... não importa o quão bem
Shirley pensa que conhece o lugar, há sempre algo novo a ser
descoberto lá. Há também uma imensidão de livros, com
títulos bem atraentes como A Chave para Decifrar Sanskrit e
Osíris: Deus da Morte. É bastante óbvio que Shirley herdou
sua paixão pela leitura de sua avó.
Peggy conhece bem Shirley para entender que o que ela
geralmente precisa mais do que qualquer coisa é tempo pra
pensar nos seus problemas. Delas vem uma relação de
igualdade, e às vezes uma história do passado dela própria é o
bastante para dirigir Shirley na direção correta. Shirley adora o
fato de que sua avó é tão sábia - ela parece saber a resposta para
quase tudo. Entretanto, ela nunca está certa sobre o quanto sua
Avó sabe sobre suas investigações. Verdadeiramente nada, ela
pensa - então uma chance notável fará Shirley perceber que sua
avó sabe muito mais do que ela pensa. E resta os segredo que
não são falados; e, como a avó tem alguns segredos com ela,
isso faz uma parceria muito boa entre as duas.
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