
Suspense, aventura,  

meio ambiente e animais

• Dos mesmos autores de ... E a lua sumiu, premiados pela FNLIJ.
• Texto encantador, com elementos de suspense, que

prende a atenção dos pequenos leitores.
• História que demonstra a importância de preservar

a água e o ciclo desse elemento importante para
nossa sobrevivência.

• Imagens envolventes que convidam o leitor a desvendar o
suspense. Fique de olho nas pistas!

Os bichos dependiam da lagoa. Sem ela não havia como se 
refrescar e saciar a sede – o pavão até mesmo a usava como es-
pelho. Quando suas águas começaram a desaparecer, gota a gota, 
foi um rebuliço. Quem seria o responsável?

Milton Célio de Oliveira Filho viveu uma infância marcada pelo 
ritmo incessante da água: a água salgada do mar, a água doce dos 
rios e a água das chuvas tamborilando nos telhados. Ele ainda não 
fazia ideia da importância desse elemento para a existência dos se-
res que habitam o planeta e pensar que a água pode se tornar um 
artigo raro por causa de nossa indiferença com o mundo, causou-lhe 
calafrios. E calafrios era tudo que ele precisava para escrever mais 
uma história de mistério. 

Maté nasceu na França e veio para Lorena, interior de São 
Paulo, há trinta anos. É aquarelista e vive olhando para cima, para 
ver o céu mudar de cor. Ela gosta do cheiro de terra molhada que 
anuncia o aguaceiro e das cores do arco-íris, quando a chuva se 
despede. Além de ilustrar, ela também escreve livros para crianças 
e este é o nono projeto pela Brinque-Book e a segunda parceria 
com Milton Célio. 
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A água da lagoa começou a secar, 
gota a gota. O que será que está 
acontecendo? Fique de olho nas 

pistas e descubra o suspeito.
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