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O estranho caso do cachorro morto 

Mark, Haddon – Editora Record 

             Criado entre professores especializados e pais que definitivamente não sabem 

lidar com suas necessidades especiais, Christopher Boone tem 15 anos e sofre do mal de 

Asperger's, uma forma de autismo. Adora listas, padrões e verdades absolutas. Odeia 

amarelo e marrom e, acima de tudo, odeia ser tocado por alguém. Christopher nunca foi 

muito além de seu próprio mundo, não consegue mentir nem entende metáforas ou 

piadas. É também incapaz de interpretar a mais simples expressão facial de qualquer 

pessoa. Um dia, Christopher encontra o cachorro da vizinha morto no jardim, é acusado 

do assassinato e preso. Depois de uma noite na cadeia, decide descobrir quem matou 

Wellington, o cachorro, e escreve um livro, relatando suas investigações.                

               

O mundo de Sofia 

GAARDER, Jostein - Editora Companhia das Letras 

Às vésperas de seu aniversário de quinze anos, Sofia Amundsen começa a receber bilhetes e 

cartões postais bastante estranhos. Os bilhetes são anônimos e perguntam a Sofia quem é ela e 

de onde vem o mundo em que se vive. Os postais foram mandados do Líbano, por um major 

desconhecido, para uma tal de Hilde Knag, jovem que Sofia desconhece. O mistério dos bilhetes 

e dos postais é o ponto de partida deste romance. De capítulo em capítulo, de 'lição' em 'lição', 

leitor é convidado pelo autor a trilhar toda a história da filosofia ocidental - dos pré-socráticos 

aos pós-modernos -. 

 

O menino do pijama 

BOYNE, John –  Editora Companhia das Letras 

                                           

   Bruno tem nove anos e não sabe nada sobre o Holocausto e a Solução Final contra os 

judeus. Também não faz ideia de que seu país está em guerra com boa parte da Europa, 

e muito menos de que sua família está envolvida no conflito. Na verdade, Bruno sabe 

apenas que foi obrigado a abandonar a espaçosa casa em que vivia em Berlim e mudar-

se para uma região desolada, onde ele não tem ninguém para brincar nem nada para 

fazer. Da janela do quarto, Bruno pode ver uma cerca, e, para além dela, centenas de 

pessoas de pijama, que sempre o deixam com um frio na barriga. Em uma de suas 

andanças Bruno conhece Shmuel, um garoto do outro lado da cerca que curiosamente 

nasceu no mesmo dia que ele. Conforme a amizade dos dois se intensifica, Bruno vai 

aos poucos tentando elucidar o mistério que ronda as atividades de seu pai. 'O menino 



 

 

do pijama listrado' pretende ser uma fábula sobre amizade em tempos de guerra e sobre o que acontece quando a 

inocência é colocada diante de um monstro terrível e inimaginável. 

 

A fada emburrada 

ROSCOE,  Alessandra Pontes -  Editora Elementar 

 

Uma floresta encantada, repleta de belezas naturais, seres mágicos, cores e fantasia. Essa floresta 

só não era mais encantada porque era também a morada de uma fada para lá de emburrada. De 

maneira singela, a autora fala, entre outras coisas, sobre a felicidade que se esconde por trás das 

coisas simples da vida. 

 

 


