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        Palavras-chave

        atrativos de venda

        autor e ilustrador

o livro

A história é um convite para 
que o leitor participe das 

investigações e tente solucionar 
o sumiço do rubi peixe vermelho.
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Detetive – Família
Livro-enigma – Magia

• Livro-enigma;
• História de detetive;
• Brincadeira ao fim do livro;
• Autor de A Ilha do Mistério.

Paul Adshead começou a desenhar ainda na escola. Nessa época, ele 
passava a maior parte do seu tempo cuidando de seus animais de es-
timação e os retratando. O tempo passou, Paul acabou trabalhando 
em uma loja e foi lá que surgiu a idéia de escrever livros infantis.  
Durante as férias escolares dos filhos de seus colegas, a loja se 
enchia de crianças e Paul os entretia com suas histórias e desenhos. 
Sua criatividade, desenvoltura e histórias fantásticas chamaram a 
atenção dos amigos que sugeriram que ele se enveredasse pela 
literatura. Paul Adshead aceitou a sugestão e começou a escre-
ver e desenhar. Os seus livros-enigmas fizeram enorme sucesso.  
O Mistério do Peixe Vermelho é um deles e o favorito de Paul. Pela 
Brinque-Book, Paul Adshead também publicou A Galinha que Sabia
Nadar e A Ilha do Mistério.

O famoso detetive Gregório Sullivan recebe um estranho convi-
te para um jantar a fantasia de Sir. Reginaldo Benjamim e Lady 
Magdela. A festa é a comemoração da vitória do gato do casal, 
Sushi, no campeonato mundial de gatos. A função do detetive é 
cuidar para que durante o jantar o prêmio, o valioso rubi peixe 
vermelho, não seja roubado.

Mesmo com a presença de Gregório Sullivan na festa, uma série 
de estranhos acontecimentos se sucede e para espanto geral, a jóia 
é roubada. Agora, o detetive tem de esclarecer o mistério e todos 
os convidados são suspeitos. 

Para quem gosta de se aventurar pelo mundo dos detetives,  
O Mistério do Peixe Vermelho é o livro certo. A história é um 
convite para que o leitor participe das investigações e tente solu-
cionar o sumiço do rubi peixe vermelho.

Os personagens são apresentados logo no começo do livro, e o 
autor deixa pistas nas ilustrações e no texto para que os investiga-
dores descubram quem é o ladrão. Ao fim, o leitor é presenteado 
com um último enigma.


