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Sobre o livro 
As crianças gostam de livros de mistério e suspense, e este livro tem 
tudo isso de sobra. 
 
          Nunca se deve desconfiar do dia seguinte.  
          Há sempre surpresas no caminho da noite. 
 
Mas fala também de generosidade e solidariedade, valores desco-
bertos na inesperada atitude do misterioso senhor Lam. Tudo acon-
tece numa cidade muito pequena, quando seus moradores ficam 
desolados com os estragos devastadores de um furacão. É quando 
o morador da misteriosa mansão de pedra surge para dar à história 
um desfecho de delicadezas. 
 
          Um silêncio imediato tomou conta daquela cidade. 
          Não houve quem se mexesse. Estavam na expectativa do que iria acontecer. 
 
A familiaridade com tramas e palavras de Claudia Nina, a beleza do 
traço de Cecília Murgel e o formato do livro deram o encanto que 
com certeza despertará paixões, mais do que temor. 
 
          Mas há perguntas sem respostas... 
          Porque os mistérios fazem parte das histórias e porque nem tudo se pode ou          
          deve contar. 

 
 

Sobre a autora | Claudia Nina é jornalista com doutorado em Letras na Holanda. Foi editora do 
caderno Ideias & Livros, do Jornal do Brasil. É autora de vários livros infantis e um romance. Mora 
no Rio de Janeiro e tem duas filhas. Colaboradora de diversos cadernos e revistas literários. 

Sobre a ilustradora | Cecília Murgel é formada em arquitetura pela USP e mora em São Paulo. 
Em 2010, deixou a arquitetura e o urbanismo para se dedicar com exclusividade às ilustrações 
para crianças e ao design. Hoje já tem vários livros publicados. 
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