
Ajude Cody, Quinn, 
Luke e M.E a 
decodificar mais 
este mistério!

Cody, Quinn, Luke e M.E. adoram brincar 
com códigos. Na verdade, eles gostam tan-
to de códigos, que têm seu próprio clube 
particular, com um esconderijo secreto e 
senhas que mudam a cada dia. Quando 
Cody recebe um e-mail misterioso, que faz 
alusão a um tesouro na ilha de Alcatraz, o 
clube mal pode esperar para começar uma 
verdadeira caçada às pistas. E desvendar 
enigmas é o que os Caçadores de Códigos 
fazem melhor!

Esta história permite trabalhar temas  
como adivinhação, amizade e aventura.

É possível propor algumas atividades em grupo: 
quem consegue decifrar o maior número possível de enigmas 
presentes no livro, quem desvenda o mistério central mais 
rápido etc. Outra sugestão de exploração é pedir que as 
crianças criem novos enigmas para que seus colegas tentem 
desvendá-los.

O Livro

A autora e a tradutora

Além da história

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. Ela é bacharel em 
Desenvolvimento Infantil com mestrado em Educação Especial. Penny 
vive em Danville, na Califórnia, com seu marido, Tom, e seus dois 
filhos e quatro netos.

Regina Dell’Aringa nasceu em1962, em São Paulo. Desde 
garotinha sempre gostou muito de ouvir e contar histórias e, por isso, 
decidiu que seria jornalista. Trabalhou muitos anos como repórter e 
após o nascimento da sua filha, começou a trabalhar com tradução 
de livros infantojuvenis, já traduziu vários pela Brinque-Book e 
Escarlate.

www.escarlate.com.br

Serviços
Autora: Penny Warner
Tradutora: Regina Dell’Aringa
ISBN: 978-85-8382-015-4
Código de barras: 9788582830154
Formato: 14 x 21 x 1,3 cm
Número de páginas: 240
Peso: 272 g

E-book
ISBN: 978-85-8382-014-7
Formato: ePub

Faixa etária: a partir de 8 anos

Verificar preços no site.

Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

O clube dos caçadores de  
códigos II

• Obra interativa, na qual 
os leitores podem se 
divertir desvendando 
os códigos à medida 
em que a história 
avança.

O farol mal-assombrado
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