
Ludi e os fantasmas
da Biblioteca Nacional

• Numa visita à biblioteca 
Nacional, Ludi e sua família 
descobrem que o prédio 
abriga algo mais do que livros!

Você acredita 
em fantasmas, 
querido leitor?
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Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

O livro
Um inocente passeio num dia de sábado leva a família Manso a 
desenterrar os mais escondidos – e fantasmagóricos – segredos da 
Biblioteca Nacional. Acompanhe a excursão de Ludi e sua família 
e conheça de perto a mais antiga e mais importante biblioteca do 
Brasil e alguns dos livros e documentos mais importantes de seu 
acervo, como a Bíblia de Mogúncia e o Livro de horas.
Porém, durante a visita nem tudo sai como planejado, e logo 
os Manso conhecem alguns dos habitantes mais ilustres da 
biblioteca. Quem serão eles?

Em sala de aula
Esta história permite trabalhar temas como História, fantasia 
e imaginação.

Praticamente toda a ação da história se passa em uma 
biblioteca: os alunos têm o hábito de frequentar alguma 
biblioteca? Há uma na escola ou na cidade? Se sim, quais? No 
livro, a autora explica em detalhes a formação da Biblioteca 
Nacional, da origem do acervo à construção do atual prédio. 
Desenvolva com os alunos um projeto semelhante em relação 
à biblioteca da escola ou da cidade: quando foi construída e 
qual a origem do acervo? Ela possui algum patrono, ou seja 
alguém que incentivou sua contrução por meio de doações 
ou contribuições? Entre os livros do acervo há algum que seja 
especialmente interessante ou curioso, seja devido à idade 
ou algum outro fator? Se a bibliteca tivesse algum fantasma 
residente, qual seria e por qual motivo? Depois de coletadas 
essas informações e outras consideradas pertinentes ou 
relevantes, peça para os alunos desevolverem.

Sobre a autora e o ilustrador
Luciana Sandroni nasceu no Rio de Janeiro, em 1962. 
Escritora e roteirista, já publicou vários livros voltados para 
crianças. Esta obra faz parte de uma série de livros de muito 
sucesso, que será reeditada pela Escarlate. 

Eduardo Albini nasceu no Uruguai e mora no Rio de Janeiro 
há mais de 30 anos. Foi professor de desenho e, como artista 
plástico, participou de exposições e ganhou muitos prêmios. Já 
ilustrou vários livros pa-ra crianças e jovens e recebeu o selo 
Altamente Recomendável, da FNLIJ.
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