
É sempre assim: aventuras perigosas começam 
de uma maneira bem inofensiva...

• Autora best-seller do New York Times, com vários livros que se tornaram
sucesso mundial, inclusive no Brasil. Cornelia Funke foi eleita, pela Revista 
Time, como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, em 2005.

• Da mesma autora do aclamado O cavaleiro do dragão, que ficou na lista dos
mais vendidos do New York Times por 78 semanas. A continuação do livro,  
O senhor dos ladrões, fez tanto sucesso que virou filme em 2006. Cornelia 
Funke é também autora da trilogia Mundo de tinta, da qual o primeiro livro, 
Coração de tinta, virou filme em 2008.

• Segundo livro da série Os caçadores de fantasmas, que conta histórias cativantes
com suspense de arrepiar e muitas aventuras dos experientes caçadoraes de 
fantasmas Eva Cidreira, Tom e Hugo FMP (Fantasma Medianamente Pavoroso).

• Obra com ilustrações da própria autora.

O Livro
Após expulsarem o Fantasma Medianamente Pavoroso (FMP) Hugo; o menino 
ex-desajeitado de 9 anos, Tom Tomsky, a experiente caçadora de fantasmas, 
Eva Cidreira, e o próprio Hugo resolvem criar uma agência especializada em 
expulsar fantasmas de qualquer espécie: a Cidreira & Cia. Nenhum caso os 
apavora, até o senhor Álvaro de Prestígio, diretor do hotel de luxo Pérola da 
Praia, os chamarem para uma missão que parecia um tanto quanto inofensiva. 
Chegando lá, eles se deparam com incontáveis espíritos de fogo que ameaçam os 
hóspedes! Com truques antifantasmas, Eva Cidreira e seus assistentes finalmente 
penetram na sufocante nuvem de fumaça que sai do hotel. A próxima tarefa não 
será nada fácil... A turma descobre que terá de enfrentar um dos 5 fantasmas 
mais perigosos da Terra, o TIER (Terrível e Invencível Espírito Relâmpago). Será 
que o muco de Hugo irá expulsar esse terrível fantasma? Ou será que Tom e sua 
equipe estão prestes a ficarem todos queimados?

Além da história
Essa divertida história permite explorar temas como medo de fantasma, 
suspense, investigação, aventura, infância, fantasia, imaginação e pluralidade 
cultural.

Sobre a autora e ilustradora
A alemã Cornelia Funke é autora do livro Os caçadores de fantasmas 
atrás de uma pista fria, publicado pela Brinque-Book.
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