
Um sonho 
misterioso leva 
José e seus amigos 
a viver uma incrível 
aventura.

“O que leva José é confirmar a suspeita 
que lhe invade o coração: a marca no piso 
estaria lá? Se sim, sonho e realidade se 
fundem. Se sim, o sonho quer lhe dizer algo.”
Um sonho misterioso com seu bisavô 
há muito falecido dá a José pistas sobre 
um tesouro enterrado há décadas na 
pacata cidade de Viamão, no Rio Grande 
do Sul. Junto com seus amigos, Brian e 
Crys, o rapaz embarca numa aventura 
digna de Indiana Jones, em busca de um 
misterioso objeto.

Esta história permite trabalhar temas como 
amizade, aventura, fantasia e suspense.

Esta história pode permitir o trabalho em sala de aula 
com diferentes enfoques: o que os alunos conhecem sobre a 
colonização do Rio Grande do Sul? E já ouviram falar do roubo 
de algum objeto artístico ou histórico? Se sim, qual? Qual a 
importância da preservação desses artefatos? 

O livro Além da história
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Sobre o autor
Caio Riter teve uma infância muito imaginativa, sempre povoada 
pelas muitas histórias que sua mãe contava, cheia de seres 
fantásticos: bruxas, duendes, lobisomens e mulas-sem-cabeça, e 
depois pelos livros de aventura e mistério que começou a ler, em 
especial da autora inglesa Agatha Christie.
Talvez por isso ele tenha decidido também contar suas próprias 
histórias e se tornou escritor. Caio acredita que uma das melhores 
partes de seu trabalho é sempre poder dar o rumo que acha mais 
legal a uma história e criar sempre o final que quiser, para o livro e 
para os personagens. 
Ele vive em Porto Alegre, RS, onde nasceu, com a mulher e duas 
filhas. É também professor e doutor em literatura brasileira e posta 
sempre novidades sobre seus livros no seu site www.caioriter.com.br 
e blog www.caioriter.blogspot.com, onde também interage com seus 
leitores.
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Cinco enigmas,
um tesouro

• Primeiro título de Caio
Riter na Escarlate.

• Livro lançado
simultaneamente em
versão impressa e
digital (e-Book).


