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O livro
30 minutos. 30 caminhos. Você e sua amiga Paige, mais conhe-
cida como Coruja, estão prestes a embarcar no trem-bala, rumo 
ao Monte da Morte. No anúncio da viagem, o trem parecia se-
guro. Agora, você já não tem tanta certeza. A tripulação parece 
desorientada, o caminho até o monte é inóspito. Um segurança o 
interpela, perguntando por alguém chamado Taylor. Pense bem 
antes de dar sua resposta, pois ela vai decidir se você irá viver 
ou morrer. A escolha é sua. Nessa aventura de tirar o fôlego, a 
cada capítulo você terá de tomar uma decisão, e o seu destino 
estará em suas mãos.

Em sala de aula
Aventura, suspense, leitor personagem, tecnologia, interativi-
dade e ação são temas explorados pelo livro. Na obra, o leitor, 
além de personagem, é também o autor da narrativa. É a partir 
de suas escolhas que a história é construída. Tendo isso em 
mente, uma boa discussão pode ser feita acerca das estruturas 
narrativas, vozes do discurso e interação com o leitor. Além 
das alternativas propostas no livro, que tal incentivar os alu-
nos a escreverem os seus próprios desfechos para a história? 
Interativo e dinâmico, o texto fala diretamente ao jovem leitor, 
acostumado a videogames e internet. Essa identificação que a 
obra propicia servirá como uma poderosa ferramenta de incen-
tivo à leitura literária.

Sobre o autor e o tradutor
Jack Heath nasceu em 1986, na Austrália. Aficionado por 
leitura desde criança, Heath logo decidiu escrever suas próprias 
histórias. Já publicou mais de trinta thrillers, muitos dos quais fo-
ram premiados, traduzidos para mais de cinco idiomas e adap-
tados para o cinema. 

Alexandre Boide nasceu em 1979, em São Paulo. Formou-
-se em tradução e interpretação pela Faculdade Ibero-America-
na (SP). Trabalha no mercado editorial desde 2003. Em 2009, 
começou a atuar como tradutor freelance dedicado especial-
mente a álbuns de quadrinhos e séries de livros para o público 
infantojuvenil.


