
Prepare-se para ser lançado a um mundo mágico cheio de feitiços, 
encantamentos e bruxos misteriosos!

•	 Incrível livro de Realidade Aumentada. 

•	 O livro possui quatro cartões-gatilho, que, colocados diante de uma webcam, permitem 

que os leitores interajam com elementos da história de forma surpreendente.

•	 Com a ajuda deste livro, o leitor se tornará um aprendiz de feiticeiro.

•	 Cada página traz informações sobre os mais diversos feitiços e curiosidades sobre esse 

mundo mágico.

•	 No final do livro, há um glossário de termos específicos utilizados. 

O livro

Abra as páginas deste livro e seja lançado a um mundo mágico de encantos, bruxos e 

caldeirões borbulhantes. Siga as palavras de um sábio mestre da feitiçaria e aprenda a fazer 

uma vassoura voar, veja escritas estranhas surgirem e fique com a cara de um burro! Com 

esse livro, tudo isso pode acontecer diante de você!

Sobre o autor

Jim Pipe é um autor profissional de livros para crianças.

Ele já se dedicou a escrever títulos sobre uma ampla variedade de tópicos, incluindo 

questões ambientais, científicas e sociais, bem como livros de terror, histórias em 

quadrinhos, livros pop-up e outros projetos envolvendo mecânica de papel. 

Jim também adora compartilhar seu amor por fatos esquisitos e maravilhosos em 

palestras interativas e workshops.

Stuart Martin estudou ilustração na Cambridge College of Art e, depois de ter pintado 

ursinhos em mobília antiga e em murais para áreas de recreação infantil, tem se 

dedicado nos últimos 10 anos a ilustrar livros infantis: de dragões e monstros marinhos 

a ursinhos de pelúcia e várias histórias bíblicas. Ele vive com a mulher e três filhos num 

vilarejo em Leicestershire, Inglaterra.
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