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NOME : SHIRLEY HOLMES
IDADE : 13
NACIONALIDADE : DUPLA-> BRITÂNICA / CANADENSE
Shirley Holmes nasceu na Inglaterra mas se mudou para a América do Norte quando era apenas um bebê, pois foi oferecido a seu pai
um cargo no Consulado Britânico em Redington.
Devido ao trabalho de seu pai, ela viajou extensivamente pelo mundo, e o
álbum tem fotos que provam isso. Suas experiências deram a ela confiança
através dos anos: afinal de contas, quando você cavalgou um camelo no deserto
do Saara, tendo apenas três anos, você pode provavelmente encarar qualquer
desafio!
Por mais que Shirley adore viajar, ela também ama viver em Redington. É uma
cidade para homens de negócios e oficiais do governo, mas seus rios e parques
fazem dela uma cidade muito popular para os turistas. Primitiva, cheia de
verde e muito amigável: normal a ponto de ser agradável e amena – pelo menos
superficialmente.
Mas Shirley nunca olha apenas para o
superficial. Ela sabe que coisas
aparentemente normais, raramente o
são; tudo que ela tem que fazer é
“fuçar” para achar o mistério e a
intriga que estão escondidos.
Exatamente como seu tio-bisavô, o
lendário detetive Sherlock Holmes,
Shirley tem um faro aguçado para
mistérios e adora nada mais que chegar
ao fundo de um desafiador quebracabeças. Felizmente, ela é esperta,
perceptiva e pensa rápido – todos
elementos vitais para um grande
detetive.
Shirley freqüenta uma escola de elite, a Academia Sussex. Ela é cheia de garotos de todo o
mundo, e muitos casos começam lá. Com seu cérebro hábil, as lições não são um problema para
Shirley e, além disso, sempre há espaço para observação e para saber das últimas fofocas em
Redington. Além disso, a hora da aula pode ser valiosa para pensar nas pistas.
Todos os seus professores na Academia Sussex concordam que ela é uma aluna esperta, mas
freqüentemente notam que a sua mente parece estar em algum outro lugar e não na aula. Ah, se
eles soubessem! Mas enquanto ela mantém boas notas, eles não se preocupam tanto. E como
Shirley não gosta de chamar atenção, tudo funciona bem!
Shirley se adequa na vida escolar facilmente, apesar dela sentir que algumas vezes a escola
atrapalha o seu real trabalho! Ela tem amigos, e você conhecerá alguns deles mais tarde, mas
ocasionalmente eles se sentem excluídos de seu mundo. O que, é claro, acontece
freqüentemente!
Mas Shirley é essencialmente uma solitária; ela logo percebeu que sua determinação era uma
parte essencial da sua missão de vida. Se ajustar à 'normalidade' para se enturmar significaria
desistir - e Shirley nunca desiste.
Finalmente, Shirley traçou vários preceitos que a ajudam na vida, e também no seu trabalho
como detetive. Ela sempre tenta ser objetiva e ter a mente aberta para tudo. Ela sabe procurar
por meios, motives, oportunidades, e sabe a importância de evidência em todos os casos. Por
último, mas não menos importante, está a sua crença no fato de que se você procurar bastante,
sempre há algo a ser achado. E no caso de Shirley Holmes, isso é especialmente verdade!
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