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Era duas vezes o barão Lamberto :
ou o mistério da Ilha de S. Giulio, de
Gianni Rodari e Javier Zabala  (il.),

editado por Kalandraka
 
 
 
 

Clube dos Cientistas - Crime no
Expresso do Ocidente, de Maria
Francisca Macedo e Sara Paz
(il.), editado por Booksmile

 
 
 
 

Coisas que acontecem, de Inês
Barata Raposo e Susa Monteiro

(il.), editado por Bruaá
 
 
 
 

Este livro conta as aventuras
de Lamberto, um barão muito
velho, que vive num palacete
na ilha de S. Giuglio – que fica
mais ou menos no meio do
lago de Orta – e que está
sempre doente. Contudo,
graças a um remédio, não só
vai recuperar a sua saúde,
como experimentar outros
efeitos secundários
surpreendentes. 

Crime no Expresso do Ocidente começa
por uma primeira parte, com a aventura
de três irmãos que sempre se metem
em sarilhos, mas que os conseguem
ultrapassar com os seus conhecimentos
científicos. Numa viagem de comboio
para festejar o aniversário do pai, veem
chegar os outros passageiros, mas algo
lhes parece suspeito e eles têm uma
sensação de medo. Serão capazes de
resolver este mistério? 

 
 

A obra parece um diário (...) : a(s)
amizade(s), e o seu lado reverso,
os amores ainda em embrião, a
morte , a psicóloga, os sonhos e a
desilusão, as dúvidas sobre o que
se sente, as permanentes
ambivalências em que se vive, a
monotonia de se viver numa
cidade pequena e desinteressante,
a escola e as férias, a família. 
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A incrível fuga do meu avô, de David
Walliams e Tony Ross (il.), editado

por Porto Editora
 

 
 
 
 

Veloz como o vento, de Gine
Victor, editado por Ponto de

Fuga
 
 
 
 
 

As aventuras de Tom Sawyer, de
Mark Twain, editado por Porto

Editora
 
 
 
 
 

História de uma amizade
inquebrável entre um neto e o
seu avô, bem como uma
homenagem e recordação dos
heróis que passam e moldam a
nossa vida, “A Incrível Fuga do
Meu Avô” apresenta aos mais
pequenos a doença de
Alzheimer e a forma como
esta altera relações familiares,
normalmente a braços entre o
lado humano e o espírito
utilitário.

Kumbo, filho de um chefe mongol, doma
um cavalo selvagem e tornam-se amigos
inseparáveis. Quando o pónei é
roubado, procura-o incessantemente,
com risco da própria vida. As aventuras
por que tem de passar, as decisões que
tem de tomar e uma viagem longa a
Pequim permitem-lhe recuperar o Veloz
como o Vento e regressar feliz para
junto da sua família e da Mongólia
amadas.

 
 

Tom Sawyer é uma criança que adora a
liberdade, recusa a escola e só se mete
em confusões; viver aventuras com o
seu amigo Huck é o seu grande prazer,
nem que para isso tenha de ir para a
ilha Jackson, em pleno Mississipi. A
descoberta de um tesouro escondido
por ladrões vai ser dividido pelos dois
amigos, o que não impede aquele rapaz
endiabrado e corajoso de recusar um
lar para poder sentir-se livre.
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A rapariga que bebeu a lua, de
Kelly Barnhill, editado por

Minotauro
 
 

 
 
 
 

Jack Dash e a pena mágica, de
Sophie Plowden e Judy Brown

(il.), editado por Planeta
 
 
 
 
 

O maravilhoso feiticeiro de Oz, de
L. Frank Baum, editado por Porto

Editora
 
 
 
 
 

Uma aldeia vive sob o espectro de
entregar todos os anos um bebé a
uma bruxa para, em troca, o seu
povo poder viver tranquilo.
Desconhece, porém, que aquela
feiticeira cuida das crianças e as
entrega a famílias que as amam.
Um dia, um bebé é alimentado
com uma dose exagerada de luar
e torna-se uma jovem, Luna, com
poderes mágicos que irá lutar
pelo Bem. no e o espírito
utilitário.

Jack Dash acaba de mudar de casa e vai
viver para uma cidade desconhecida,
onde não tem qualquer amigo. A
descoberta de um livro muito velho,
onde descobre uma pena mágica, vai
transformar a sua vida; com ela irá
fazer desenhos que, devido à falta de
jeito, irão gerar situações cómicas,
algumas bem complicadas e com
consequências para a carteira do pai.

 
 

Dorothy, uma menina órfã que vivia
com os tios, é levada por um ciclone
para um lugar distante onde morava
uma bruxa malvada, que morre,
libertando os Munchikins. Para voltar a
casa tem de procurar o Feiticeiro de Oz
que vive na Cidade das Esmeraldas;
pelo caminho encontra novos
companheiros - um espantalho, que
sonha ter um cérebro, um homem de
lata, que era um lenhador enfeitiçado,
um leão, que era medroso e covarde. 


