
 

 

Dicas de leitura: Ler é prazer! 

Biblioteca 

O carteiro chegou 

Ahlberg,  Janet & Allan  -  Editora Companhia das Letrinhas  

 

Assim como todo mundo, os contos de fadas gostam 

de mandar e receber cartas. João, por exemplo, mal 

tem tempo de agradecer o gigante pelas ótimas 

férias que sua galinha de ovos de ouro lhe 

proporcionou. Cachinhos Dourados aproveita para se 

desculpar com a família Urso por ter causado 

confusão na casa. E o que seria da bruxa sem o 

catálogo de ofertas do Empório da Bruxaria, que esse 

mês oferece uma promoção especial de mistura para torta Menino Fofo? Por isso, 

quando o carteiro chega é sempre uma festa, e todo mundo o convida para entrar. 

Mas às vezes - especialmente em caso de Lobo Mau - ele prefere recusar o chazinho 

e dar no pé o mais rápido possível. O livro, que é todo contado em rimas, vem cheio 

de cartas de verdade, postais, livrinhos e convites, com envelope e tudo.                                                           

 

 

  



 

 

O colecionador de lágrimas  : holocausto nunca maisCury, Augusto – Editora Planeta        

              "Um professor especialista em nazismo e II Guerra Mundial, começa a ter 

insônia e pesadelos, como se estive vivendo as atrocidades do Nazismo. A partir disso 

o passado passa a ser vivo para ele. Em um ponto de 

desatino, sobe na mesa da sala de aula e diz que os 

alunos são parceiros de Hitler. Sua intenção é, na 

verdade, provocar a sensibilidade e a curiosidade de seus 

alunos. Bem quisto por alguns, mas muito criticado e até 

processado por outros, ele é banido da universidade. Mas 

fica famoso recebendo diversos convites para 

conferências enquanto se esconde de um estranho 

complô nazista que tenta a todo custo assassiná-lo. O 

reconhecimento como grande historiador faz com que 

receba um convite de cientistas alemães, que pesquisam 

uma máquina complexa, financiada pelas forças armadas 

e que usa a teoria da relatividade e da quântica para conseguir viajar no tempo.  

Mas por que ele? O convite então se torna claro: tudo o que os alemães querem é 

alguém com competência suficiente para voltar no tempo, matar Hitler e mudar a 

história. Apesar de eliminar todo o mal causado por Hitler, conseguiria ele chegar à 

infância do ditador e assassiná-lo. Faria ele esta atrocidade?" 

  



 

 

Laranja |Mecânica 

Burgess, Antony – Editora Aleph 

 

 Narrada pelo protagonista, o adolescente Alex, esta 

brilhante e perturbadora história cria uma sociedade 

futurista em que a violência atinge proporções 

gigantescas e provoca uma reposta igualmente 

agressiva de um governo totalitário. A estranha 

linguagem utilizada por Alex - soberbamente 

engendrada pelo autor - empresta uma dimensão 

quase lírica ao texto. Ao lado de  

1984", de George Orwell, e "Admirável Mundo Novo", 

de Aldous Huxley, "Laranja Mecânica" é um dos ícones 

literários da alienação pós-industrial que caracterizou o século XX. Adaptado com 

maestria para o cinema em 1972 por Stanley Kubrick, é uma obra marcante: depois 

da sua leitura, você  jamais será o mesmo. 

 

 

 

 

 


