
• Livro de suspense e mistério voltado a jovens leitores a partir de 8 anos.
• Obra interativa, na qual os leitores podem se divertir desvendando os

códigos à medida em que a história avança.
• Livro lançado simultaneamente em versão impressa e digital (e-Book).

Quando Cody e seus amigos suspeitam que um incêndio na vizinhança não foi 

um mero acidente, eles precisam usar toda a sua habilidade em desvendar  

códigos para descobrir a verdade. 

O livro

Cody, Quinn, Luke e M.E. são bem diferentes entre si, porém todos 
têm algo em comum: adoram criar e decifrar códigos. Na verdade, 
eles amam tanto códigos, que têm seu próprio clube secreto com 
um esconderijo e senhas que mudam a cada dia.

Quando Cody e Quinn percebem o que pode ser um código na 
janela de uma casa vizinha, que pertence ao sujeito que eles 
chamam de Homem Esqueleto, o clube entra em ação. E trata-se de 
um pedido de socorro!

Além da história

Este livro permite trabalhar temas como: amizade, aventura, 
adivinhas e enigmas e cooperação. 

Nesta instigante narrativa, a autora convida os leitores a interagirem 
com a obra, solucionando os enigmas e códigos encontrados pelos 
protagonistas ao longo da história. Desta maneira, promove uma 
relação envolvente entre o leitor e a narrativa. 

Sobre a autora

Penny Warner escreveu o seu primeiro livro quando estava no 6o 
ano. De lá para cá, são mais de 60 títulos publicados, de ficção e 
não ficção, para adultos e crianças. Seus livros ganharam vários 
prêmios e já foram publicados em mais de 14 países. Mais de dez 
dos seus títulos se tornaram best-sellers.

Serviços

Autora: Penny Warner 
Tradutora: Regina Dell’Aringa 
Verificar preço no site
ISBN: 978-85-66357-92-9 
Código de barras: 9788566357929

Formato: 14 x 21 x 1,3 cm
Número de páginas: 248
Peso: 274 g

E-book
Verificar preço no site
ISBN: 978-85-66357-93-6 
Formato: ePub

Faixa etária: a partir de 8 anos

Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

O clube dos caçadores de códigos 1
O segredo da chave do Esqueleto


