
Aventura, Suspense, Adivinhas, Enigmas e Cultura geral.

• Viagem extraordinária ao Egito Antigo conduzida por texto rico em
informações históricas reais.

• História instigante com dezenas de desafios, símbolos, códigos e
mensagens secretas pictóricas e escritas em hieróglifos, o mais antigo  
sistema organizado de escrita no mundo.

• Páginas dobráveis com Decifradores de Códigos, que ajudam a
desvendar os mistérios contidos nos hieróglifos.

• Narrativa em primeira pessoa feita sobre um fio condutor repleto de
mapas, diagramas, elementos gráficos, legendas, pequenos textos e 
curiosidades envolventes.

• Ilustrações reproduzidas digitalmente pelo renomado ilustrador Jurgen
Ziewe, que causam o efeito de um videogame ao retratar toda a 
cultura milenar do povo egípcio.

• Ótima opção de trabalho em sala de aula, uma vez que os alunos podem
solucionar as charadas juntos e, assim, descobrir informações preciosas  
sobre o Egito de mais de 3.500 anos atrás e, também, aprender sobre  
os antigos hieróglifos egípcios.

• Capa dura com acabamento especial.

Com seu chapéu “a la Indiana Jones”, o arqueólogo, Dr. Pedra, começa 
sua mais recente viagem ao Egito num museu e a termina numa tumba 
secreta e, o que deveria ser apenas um passeio de férias, torna-se uma 
missão intrigante para conseguir desvendar um enigma de milhares de 
anos: o Mistério do Gato Dourado, uma estátua de um magnífico gato, 
par de outra peça, que está perdida. Onde a estátua foi parar? Por que e 
como ela sumiu? Que mistério é esse? Quem é a estranha personagem 
que acompanha o Dr. Pedra nessa aventura? Não se esqueça que até o 
mínimo detalhe pode conter uma pista fundamental...

Sean Callery é jornalista, consultor de educação, professor de música 
e, também, do ensino fundamental I, além de escritor de livros infantis. 
Ele ainda ensina a como escrever livros. Sean cria e desenvolve seus 
livros a partir de ideias próprias. O seu forte é a não ficção (ciência, 
meio ambiente e história) e ele trabalha para as editoras europeias mais 
importantes. Ele leciona para os pequenos duas vezes por semana, em 
Oxfordshire, um condado no sudeste da Inglaterra.

Jurgen Ziewe nasceu na Alemanha e estudou Artes Plásticas na Aca-
demia de Arte de Hamburgo. Durante muitos anos, trabalhou como de-
signer na área de publicidade. Tornou-se famoso como ilustrador digital 
em 3D e, nos anos 1990, consagrou-se mundialmente com seus pôsteres 
computadorizados sempre tendo como tema a fantasia. Muitas dessas suas 
imagens fantásticas viraram capa de famosos autores de ficção científica. 
Há quase 40 anos, Ziewe é adepto da meditação profunda.

Consultoria

Raquel Funari é mestre, doutora e pesquisadora-colaboradora em pós-
-doutoramento do departamento de História da Unicamp, autora de diversos 
livros e membro do Grupo de Egiptomania do Brasil.

        Palavras-chave

        atrativos de venda

        o livro

        autor e ilustrador

SERVIÇOS

Autor: Sean Callery
Ilustrações: Jurgen Ziewe
Tradução: Regina Dell’Aringa 
Recomendação: a partir de 8 anos 
Formato: 25,6 x 23 cm
Número de páginas: 48
Peso: 554 g
ISBN: 978-85-7412-303-5
Código de barras: 9788574123035 
Verificar preço no site
Este livro segue a Nova Regra Ortográfica da Língua Portuguesa

Brinque-Book Editora de Livros Ltda.
Rua Mourato Coelho, 1215, Vila Madalena – CEP: 05417-012 – São Paulo – SP – Brasil – Tel./Fax: (11) 3032-6436

www.brinquebook.com.br – brinquebook@brinquebook.com.br

Uma fascinante aventura pelo
Egito Antigo para desvendar  
o Mistério do Gato Dourado.


