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25 DE DEZEMBRO DE 1942
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Que tristeza... ter uma criança... 
aQui em casa...
     ...sozinha...

DNIPROPETROVSK

INTRéPIDA VAlENTINA
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não! ...Desta 
vez não 
vou me 

apresentar... 
aliás... 

Devíamos ir 
toDos embora... 
para a suíça... 

não sei... 
enQuanto Dá 

tempo...

MARÇO DE 1943

...tomei um
trem-hospital... 
um Dos últimos...

...achava Que 
tinha recebiDo 
alguma coisa...

em um ano, 
aQui não 

muDou naDa...

   ...se
  não 

tivéssemos 
perDiDo... 
goebbels
estaria em 
moscou
imponDo
 a nova

orDem, mas 

Filippo, o 
Que está 
olhanDo?

aQuela gaivota?...

ah...
está

cainDo!
cainDo...

não... voa De
novo... Que 
estranho...

...tirar esse 
uniForme...

preparo um
banho para você?

eheeh... eh... 
hum... humm...

sim,
sim... 

obrigaDo!

...é... talvez tucatchevski já 
estivesse em berlim... se aQuele 
louco... aQueles banDiDos no 
kremlin não tivessem DestruíDo 
o exército vermelho em 37... mas 

vão conseguir mesmo assim!

25 DE JULHO DE 1943

hoje v a l e n t i n a 
Faz sete meses!

Que Dia 
maravilhoso!... 

SETEMBRO

perDemos, por sorte...

mas não vamos achar 
Que os liQuiDamos... 

só tiraram
   a c a m i s a 
   n e g r a ...
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TLOc... TLOc...

1944
o senhor é o engenheiro guiDo rosselli,

certo? preste atenção... Deixe o carro conosco... 
Devolveremos em milão DaQui a algum tempo, se 

os alemães não pegarem antes...

está venDo aQuela carroça? 
...está esperanDo para levar 
vocês a cernobbio, Depois...

v a l e n t i n a , agora 
vamos num cavalo 

granDe... como aQueles 
Do circo...

* v
er “a

 in
t
répiD

a
 

v
a
len

t
in
a
 D

e pa
pel”

...TLOc... TLOc... TLOc... TLOc...
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MããããããE…

TLOLóc…
  TLOLóc…
    TLOLóc…

…OTLóc!

MããE!...

TLOc… TLOc… TLOc…
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está ali, viu?
está sempre ali 

olhanDo...

MãããE!

MãE!

mãe…mãe…

mãe...mãe.
..

mãe... mãe
...

         
mãe...

1945
por Que s

erá Que v
alentina 

Quis a to
Do custo

 um 

cavalo D
e aniversá

rio...

não é pre
sente

De menina
! mas... 

TOc-TLOc

TOc-TLOc




