
Um mistério 
lendário nas praias 
de São Vicente.

Três desconhecidos, fragmentos de um 
antigo espelho e um mistério centenário: 
quando cacos de um antigo espelho partido 
aparecem na cidade de São Vicente, no 
litoral paulista, acontecimentos estranhos 
passam a ocorrer com três habitantes da 
cidade. Divididos entre razão e loucura, 
magia e realidade e passado e presente, o 
aposentado Solero e os estudantes Adriano 
e Alexa precisarão montar um quebra- 
-cabeça intrigante para chegar à verdade, 
antes que seja tarde demais.

Esta história permite trabalhar temas  
como adolescência, identidade, 
investigação e mistério.

A autora desenvolveu a história a partir de uma lenda 
do folclore de São Vicente sobre a Pedra da Feiticeira, que, de fato, 
existe. Junto aos alunos, escolha um marco histórico ou geográfico 
de sua cidade e peça que eles escrevam um pequeno conto de 
ficção a seu respeito. Os protagonistas Adriano e Alexa enfrentam 
problemas com a própria imagem e identidade: converse com os 
alunos sobre quais fatores (sociais, emocionais etc.) podem levar 
a esse tipo de crise e peça que os alunos desenvolvam um texto 
dissertativo sobre suas causas e consequências.
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Rosana Rios nasceu e mora na cidade de São Paulo, mas São 
Vicente faz parte da sua vida desde que era criança e passava as 
férias na praia. Hoje, continua amando essa cidade e todos os meses 
passa uma temporada lá, escrevendo, visitando locais históricos e 
fazendo caminhadas. Este livro nasceu de um passeio por Itararé, 
praia vizinha; Rosana sempre se intrigou com o motivo de aquela 
pedra na arrebentação ser chamada “Pedra da Feiticeira”. Assim, foi 
pesquisar a lenda que deu origem a esse nome, e acabou escrevendo 
uma história de feiticeiras, encantamentos e espelhos. 
Em quase 30 anos de carreira, já publicou mais de 150 livros, todos 
dedicados ao público jovem e infantil. Para conhecer alguns deles, é 
só visitar seu site: <http://rosanarios.wixsite.com>. 
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Espelho, espelho seu

• História de mistério e 
suspense.

• Estreia da renomada 
autora Rosana Rios na 
Escarlate.

uma pedra, uma feiticeira, um reflexo
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