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O fabuloso professor 
doutor Fritz Rasbundel 
é um pesquisador 
importantíssimo, seu único 
problema é a palavra  
solta, síndrome que afeta  
sua comunicação a tal 
ponto que ninguém  
entende o que ele fala! 
Certo dia, porém, ele 
conhece uma garotinha 
intrigante, com um 
problema mais intrigante 
ainda e, como sábio homem 
da ciência, ele assume a 
missão de solucionar esse 
caso tão surpreendente. 
Afinal, “os vapores fazem 
as pochetes criar cotovelos 
quando saem do 
porta-luvas”!
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Para Anne e Luiza, pela aventura 
de ser pai e poder acompanhar seus  

sonhos enquanto as envolvo nos meus.

Para Renata, por despertar o que
 estava adormecido em mim.
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O notável professor  
doutor Fritz Rasbundel

Sem dúvida, a melhor maneira de conhecer 
o professor doutor Fritz Rasbundel seria em 
sua sala de aula, para ouvir as frases malucas 
que saíam de sua boca. No entanto, é necessá
rio adiantar que esse homem pouco se pare
cia com seus colegas cientistas, pois ele estava 
muito à frente de seu tempo. 

Para quem não sabe, o professor Fritz in
ventou um telescópio com um microscópio 
acoplado à lente. Com esse instrumento, os 
pesquisadores podem vasculhar coisas mi
núsculas que estão muito longe do plane
ta Terra, como enxergar um buraquinho de 
agulha na superfície de Marte ou comprovar 
se a Lua tem mesmo cílios. Nada foi encon
trado até hoje, mas a invenção não deixa de 
ser fabulosa!
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É dele também a ideia da pílula que man
tém as pessoas secas em dias de chuva. Incrível! 
O efeito dela não é à prova d’água, por isso, 
quando chove, todos tomam a pílula e ficam 
dentro de casa, permanecendo secos graças à 
inteligência desse sábio homem da ciência.

Para entender a dificuldade desse simpáti
co cientista gorduchinho, de bochechas aver
melhadas e bigodes longos e enrolados, é pre
ciso ouvilo falar. Vamos, então, recuar um 
pouquinho no tempo e acompanhar parte de 
uma de suas aulas: 

— Bom dia, alunos da Faculdade de 
Conhecimentos das Coisas. Na aula de ho
je, vou dançar com vocês, pois é sabido que 
os vapores fazem as pochetes criar cotovelos 
quando saem do portaluvas. E é exatamen
te nessas sobremesas que vamos lavar nossos 
pés! Hoje também é o dia da entrega do tra
balho com o tema “Dinossauros: batom roxo 
ou rosa?”. Espero que todos o tenham feito 
na casa do vizinho! Eu darei notas musicais 
para quem deixar o trabalho flutuando sobre  
minhas orelhas. Procurem se esforçar ao má
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