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 Diário De um vampiro   
 banana, v. 6: ConDe Crápula  
  Transformado em um vampiro  

aos 15 anos, Nigel Mullet irá se 
lembrar dessa fase para sempre  
e passará a eternidade tentando 
superar sua adolescência.
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Club Penguim:  
um dia de Pufle
O objetivo é inserir  
o leitor na narrativa, 
transformando-o em 
personagem, em que este, 
além de participar, pode 
optar pelo enredo a seguir.

1
 Dumbo 
  Dumbo conta com a  

ajuda do ratinho Timóteo  
para descobrir que suas 
orelhas, na verdade, lhe 
proporcionam uma habilidade 
muito especial - voar!

  barbie: esCola 
 De prinCesas 
  Blair irá viver um conto de fadas. 

Ela ganhou uma bolsa integral 
da Escola de Princesas, onde 
estudam nobres de todo o mundo 
e onde é escolhida a dama real.

 Club penguin: o  
 passageiro  ClanDestino  
  Você entrou escondido  

a bordo do navio de 
Rockhopper, o Migrator.  
E vai embarcar nas aventuras 
assim que ele levantar âncora.

 FaísCa, o gato guloso  
  O leitor é convidado a se  

juntar ao Mago e sua turma 
para uma mágica refeição  
e se divertir com os duendes 
travessos e com Faísca,  
o gato guloso.

 a garota ameriCana  
  Como não bastasse ser a filha 

do meio – entre a bela irmã 
mais velha e a caçula com jeito 
de gênio –, Samantha está 
apaixonada pelo namorado  
da beldade da família.

 turma Da môniCa:   
 FolClore brasileiro 
  Cantigas de roda, parlendas, 

pegadinhas, trava-línguas, 
músicas, adivinhas, provérbios, 
crendices, trovas, acalantos  
e brincadeiras.

 a biblioteCa mágiCa   
 De bibbi bokken  
    Nils e sua prima Berit decidem 

escrever um diário. Ao longo  
da história, eles investigam a vida 
de Bibbi Bokken e descobrem  
uma biblioteca mágica.
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esCreva para o jornal, Critique, opine, 
soliCite, Dê sugestões. o jornal é seu!  
espalhaFatos@spleituras.org  
a biblioteCa é sua! 

dicas dos leitoRes * 

    Go girl – A rainha da dança (Chrissie Perry) 
Já conhecia o livro, mas comecei a ler depois que 
achei a série na BSp. Uma menina adora dançar e 
vai aprender balé. Ela tem várias amigas e, durante 
as aulas, a bailarina principal se machuca. 
Ana Flávia, 9 anos. Lê 5 livros por mês.

       A viagem do peregrino da alvorada (C. S. Lewis)
É uma continuação das Crônicas de Nárnia. Já
gostava do primeiro livro e continuei a ler a série.
Este conta a história da volta de dois personagens à
Nárnia para ajudar o príncipe Caspian a salvar o reino.
Aline Gomes de Almeida, 11 anos.  Lê 10 livros por mês.

    Como treinar o seu dragão (Cressida Cowell)
Ninguém me indicou. É porque o meu nome
veio da mitologia grega e eu sou curiosa. Do livro,
lembro-me da historia da Medusa, monstro
feio com cobra na cabeça que transforma as
pessoas em pedra. 
Lucas Reis de Lima Silva, 11 anos. Lê 20 livros por mês.
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*Leitores da Biblioteca de São Paulo.

 a Dama e o vagabunDo  
  Dama tem um lindo lar,  

mas quando seus donos viajam 
e Tia Sara vem para cuidar 
da casa, ela passa por muitos 
problemas! Um clássico  
da literatura mundial.
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Você Vai precisar de:
 uma noite estrelada
1 guarda-chuva preto
1 giz branco

abra o guarda-chuva, vire 
a ponta para as estrelas 
Três Marias e peça a 
um amigo que o segure 
aberto. Marque as Três 
Marias com giz por dentro 
do guarda-chuva. depois, 
marque as estrelas mais 
brilhantes, de acordo 
com  a posição no céu. a 
posição das estrelas no 
céu muda e, se você abrir 
seu guarda-chuva celeste 
no inverno, vai perceber 
diferenças. 

os liVRos infantis MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • Abril 2013
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chuvA...
QueM

...NÃo pReCIsa se MolhaR!  
CoNheÇa alGUMas CURIosIDaDes 

Desse oBJeto INVeNtaDo hÁ 
MIlÊNIos, ÚtIl atÉ hoJe

sAi NA

TexTo: juliana moióli

você sAbiA Que...

Há mais de 8 mil anos, os 
chineses já usavam guarda-
chuvas e guarda-sóis feitos 
de folhas de árvores presas a 
varas feitas de vegetais?

Os egípcios faziam  
lindos guarda-sóis  
com penas coloridas  
ou folhas de 
palmeiras?

Na cidade asteca  
de Tenochtitlán 
eram usados guarda-
chuvas feitos de 
penas e de ouro?

Na antiga Mesopotâmia,  
os reis se protegiam do Sol 
com grandes leques, feitos 
de folhas de palmeiras, 
plumas e papiro?

Na Grécia só as mulheres 
usavam o para-sol, um 
acessório sofisticado? Em 
Roma, era mais usado pelas 
mulheres e feito de couro. 

O guarda-chuva chegou à 
Europa no séc. 17? Achavam 
a ideia ridícula. Hoje, existem 
guarda-chuvas que até se 
conectam à internet.

PlANetário
Portátil
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O que O CliPe disse Para O ímã?
– Acho você muito atraente.

O que tOdO mundO Põe em  
Cima dO armáriO?
O acento agudo.

quandO é que um agriCultOr  
fiCa de Cabeça Para baixO?
Quando planta bananeira.

O que O POnteirO grande dO 
relógiO Pediu aO PequenO?
– Um minuto, por favor!

O que O batman disse Para  
O HOmem invisível?  
– Você anda sumido, hein? 

O que sãO dOis POntinHOs  
azuis nO Canil?
Um bluedog e um pit blue
(buldogue e pit bull).

PiADAs curiosiDADes
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QueM iNveNtou  
o DesoDorANte?
muitos povos do passado  
já se preocupavam bastante 
com os odores do corpo. os 
antigos egípcios, por exemplo, 
esfregavam no corpo cremes 
e pastas perfumadas. mas o 
primeiro desodorante para ser 
usado nas axilas apareceu no 
final do século 19, nos estados 
unidos. Chamava-se mum e 
era uma pasta que devia ser 
aplicada com os dedos. 

TexTo: theresa Venturoli

coMo o leite vAi PArAr    
Nos seios DAs Mulheres?
o corpo feminino tem glândulas para 
produção de leite que são acionadas por 
hormônios, substâncias que transmitem ordens 
ao organismo. No final da gravidez, os hormônios 
avisam o corpo para preparar o alimento para o bebê 
e as glândulas produtoras de leite passam a trabalhar. Quando o bebê mama,  
estimula a produção desse alimento que aumenta sua resistência a doenças. 

coMo surgiu o esPelho?
os primeiros foram poças de água e rios.  

o modelo mais antigo fabricado pelo 
homem tem 8 mil anos, foi  

encontrado na turquia e é feito 
de obsidiana, uma pedra que parece 
vidro. outros povos usavam placas 
de metal para fazer espelhos e os 
primeiros modelos com vidro foram 

criados pelos romanos. o tipo mais 
parecido com os atuais, feitos de uma 

lâmina plana de vidro recoberta por uma 
mistura metálica, surgiu no século 15. 
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1.  Nas férias, seu amigo  
se diverte mais:
    Em um hotel confortável  

cheio de comida gostosa. 
    Em um parque com 

piscinas e brinquedos 
radicais. 

      Tomando sol e passeando 
em qualquer lugar.

    Explorando uma mata e 
descobrindo sobre as 
plantas e os bichos de lá. 

3.  Como ele reage quando 
recebe um elogio?

    Fica envergonhado. 
    Faz uma piada.   
    Fica bem orgulhoso. 
    Desaparece. 

4.  Na hora do recreio, ele:
    Come a mesma coisa. 
    prova de tudo.
    Não divide o lanche. 
    Come e sai para brincar.

e aí?
5.  Na mochila dele, é mais 

fácil encontrar:
    Bolachas. 
    Brinquedos. 
    Um espelho. 
    Jogos variados e legais.

6.  O que ele poderia ser 
quando crescer?

    Testador de colchão. 
    atleta. 
    astro de cinema. 
    Mágico. 

7.  Se vocês vão para um 
acampamento e chove, ele:

    Dorme até tarde.
    É o mais animado.
    Sempre arranja encrenca 

com alguém.
    acaba inventando um 

jeito de se divertir.

8.  Se há uma discussão, ele:
    Fica quieto no canto. 
    reclama, mas logo 

esquece o assunto.
    Grita muito até o fim.
    Muda de opinião se 

estiver errado.

2.  Numa apresentação  
de teatro, seu amigo  
é chamado a substituir  
um colega. Ele:

    Não aceita.
    Vai e tenta não fazer 

besteira no palco.   
    adora a ideia e ganha 

destaque na peça.
    Decora algumas partes 

do texto e topa ajudar  
a turma. 

9.  Na festa a fantasia:
    Usa algo engraçado. 
    Improvisa uma roupa.
    Tem a fantasia mais legal. 
    Usa só uma máscara. 

10.  No trabalho em grupo, ele:
    ajuda todo mundo.
    Não consegue falar  

o que acha. 
    Quer coordenar tudo. 
    Não para de brincar. 

11.  Que palavra descreve 
melhor o jeito dele?

    Sossegado. 
  Brincalhão. 
  Mandão.
  Discreto.

12.  Quando está na sala  
de aula, seu amigo:

    presta atenção.
    participa e se esforça  

para se sair bem em  
todas as matérias.

    Não para quieto  
e fala demais. 

    Está sempre dando 
opinião sobre tudo. Il
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VeJa CoM QUe 
aNIMal seU 

MelhoR aMIGo 
(oU aMIGa) MaIs 
se paReCe. DepoIs 

peÇa a ele QUe 
faÇa o teste 

paRa saBeR QUal 
VoCÊ seRIa 

Ei! Alguém ai 
quer brincar?

Eu quero!

Eu vou tirar 
uma soneca.

Não posso!  
Fui convidada para  
estrelar a peça de  
teatro da escola! 

se marCOu mais   
Seu amigo é tranquilo 
como o simpático 
panda. Provavelmente  
é um pouco tímido e  
não costuma se exibir, 
mas está sempre por 
perto nas horas em  
que você precisa.  
 
se marCOu mais    
Brincalhão e agitado,  
seu amigo não guarda 
mágoas e tem o pique do 
macaco. Gosta de estar 
em turma e tem sempre 
bom-humor para 
resolver as encrencas.  
 
se marCOu mais    
É explosivo, mas muito 
sincero e capaz de tudo 
para defender você. É 
como o leão, que quer 
ser sempre o líder.  De  
vez em quando, perde  
a paciência e se mete  
em encrencas.  

se marCOu mais   
Ele não se preocupa 
diante de novos desafios, 
pois se adapta com 
facilidade, como o 
camaleão. Ajuda todo 
mundo e entende o 
ponto de vista dos outros.    
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Duelo: Grécia x Roma
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Como o faquir
não se machuca?

Top10 • os livros juveNis mais lidos do mês



  O ladrãO de raiOs 
  Lendas da mitologia grega  

com aventuras no século 21.  
os deuses do olimpo continuam 
vivos, ainda se apaixonam por 
mortais e geram filhos metade 
deuses, metade humanos.

 O herói perdidO 
  Depois de salvar o olimpo 

do maligno titã Cronos, 
percy Jackson e seus amigos 
trabalharam duro para reconstruir 
seu mais querido refúgio, o 
acampamento Meio-Sangue.

 rangers, VOl. 6:   
 CerCO a MaCindaw 
  Com tantas vidas dependendo 

de seu sucesso e tendo o tempo 
como um inimigo implacável, 
Will parte para uma batalha  
que talvez não possa vencer.

 Fallen, VOl. 3: paixãO 
  o amor de Luce por Daniel  

é mais forte do que tudo,  
exceto, talvez, pela necessidade  
de saber as razões por trás  
da maldição que atormenta  
suas vidas.

  Os COntOs de Beedle, O  
 BardO: traduzidO das runas 
  Coletânea de contos de fadas  

dos bruxos, trazendo histórias 
sobre o passado de Hogwarts  
e nomes já conhecidos dos fãs  
da série Harry potter.

 a MaldiçãO dO titã 
  Um chamado do amigo Grover 

deixa percy Jackson a postos 
para mais uma missão – dois 
novos meios-sangues foram 
encontrados, e sua ascendência 
ainda é desconhecida. 

 O Mar de MOnstrOs  
  percy Jackson e seus amigos 

estão em busca do velocino 
de ouro, o único artefato 
mágico capaz de proteger o 
acampamento Meio-Sangue  
da destruição.

  sereia 
  Vanessa Sands, de 17 anos, tem 

medo – do escuro, de altura, do 
mar. até que sua irmã aparece 
sem vida e ela sente que a 
morte da irmã não foi acidental 
e irá em busca da solução.

top 10

OS LIVROS juvEniS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • ABRIL 2013

Fallen, vol. 1
atraída por Daniel, Luce 
quer descobrir qual é o 
segredo que ele precisa 
tanto esconder – uma  
verdade que poderia matá-la.

 a últiMa MúsiCa  
  aos 17 anos, Verônica Miller,  

ou simplesmente ronnie, vê 
sua vida virar de cabeça para 
baixo quando seus pais se 
divorciam e seu pai decide  
ir para a praia.

Editor: Leonel Prata (MT 11.708-SP). Designer: Luciana Fernandes. 
Colaborador: Michele Iacocca (quadrinhos). Conteúdo: Editora Abril  
(revistas Recreio e  Mundo Estranho).
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DICAS DOS LEITORES * 

  Garoto encontra garota (Meg Cabot) 
Gosto muito da autora. Uma amiga me indicou um  
livro da Meg Cabot e eu comecei a gostar. É muito bom. 
Trata-se de um romance. A garota gosta de um garoto  
e no fim ela descobre que gosta de outro. 
Taynara de Campos Vieira, 12 anos. Lê 4 livros por semana.

  Rangers – Hora dos Arqueiros, livro 8  
(John Flanagan)  
 Um amigo da escola recomendou a série Rangers e eu já 
estou no volume 8. É uma continuação da historia. Desta 
vez Will, Halt e Horace irão para outro país resolver uma 
questão que pode causar problemas no país deles.  
Vitor Giacomo Timotheo Petrongari, 14 anos. Lê 4 livros por semana. 

  O mar de monstros (Rick Riordan)  
Li o primeiro livro da série, O ladrão de raios, e assim  
me interessei pelo segundo. Este livro fala sobre 
mitologia grega e estou achando muito interessante. 
Conta a história de um menino que é um semideus  
que perde um amigo e faz de tudo para resgatá-lo. 
Luã Henrique, 13 anos. Lê 10 livros por mês.

*Leitores da Biblioteca de São paulo.
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ColChÃo  
DuRo

pistA QueNte

pReGADo  
NA CAMA

soNo
leve

a base da cama é uma tábua  
de madeira. os pregos têm  
ponta pouco afiada e cerca de  
12 centímetros de comprimento 
para suportar o peso do corpo  
sem entortar. Com os pregos  
bem próximos uns dos outros,  
a superfície de contato entre  
o “colchão” e o faquir aumenta.

A trilha, formada por pedaços de madeira 
incandescente, tem, no máximo, 5 metros 
de comprimento – assim, o faquir não passa 
muito tempo andando nas brasas. Além 
disso, os passos são ligeiros, evitando o 
contato prolongado entre a fonte  
de calor e os pés. 

as leis da física rezam que, 
quanto menor for a superfície  
em que um corpo se apoia, 
maior é a pressão exercida. 
ou seja, subir em um prego 
provavelmente furaria a pele  
do faquir. Com muitos pregos,  
o peso é distribuído e a pressão 
em cada prego se torna pequena.

para distribuir o peso entre  
todos os pregos, a entrada na 
cama tem que ser estratégica.  
o segredo é deitar o corpo 
todo de uma vez, suavemente 
– nada de sentar ou apoiar as 
mãos antes. o peso reduzido 
dos faquires também torna a 
perfomance menos dolorosa.

o termo faquir significa pobre em árabe e identifica 
indianos islâmicos que perambulam por povoa-
dos praticando “milagres”, como levitação e ex-

trema resistência à dor – aproveitando para faturar uns 
trocados, claro. É importante, porém, não confundir os 
faquires com os sadhus, indianos hindus que perfuram o 
corpo com espetos em exibições públicas. tanto sadhus 
como faquires atribuem a habilidade de resistir à dor ao 
controle mental por meio de meditação, mas, nas de-
monstrações mais famosas dos faquires, existem alguns 
truquezinhos que a gente revela para você.

COnCEnTRAçãO 
E TéCnICA SãO AS 

ARmAS DO fAquIR 
pARA DEITAR Em 

CAmAS DE pREgOS E
CAmInhAR SObRE 

bRASAS SEm  
quEImAR OS péS   

TexTo: TIAGO JOKURA

o fAQuiR
CoMo

NÃo se MAChuCA?

prEssão 
DistribuíDa

prEssão 
ConCEntraDa
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os romanos sofreram forte influência dos gregos – fruto do helenismo de 
alexandre, o Grande. a arte (pinturas, cerâmicas e esculturas) e até a religião foram 
inspiradas na mitologia grega. o latim falado em roma é raiz da língua ou dialeto de 
muitos países ocidentais – é essa a origem do português e do espanhol, entre outras.

os assentamentos latinos que deram origem a roma surgiram no século 8 a.C.  
a lenda da loba que amamenta os gêmeos se mistura com os fatos, quando rômulo 
– considerado o primeiro rei de roma – mata seu irmão, remo, e funda a cidade de 
roma em 753 a.C. a queda do maior império da história acontece no ano de 476.

Como o império já não existe mais, usamos o local onde ele nasceu, a Itália, como 
referência. os italianos estão na 18ª posição no ranking de IDH e têm um pIB de 1,8 
trilhão de dólares. o país conta com uma população de mais de 58 milhões e a força 
de trabalho italiana é superior a 25 milhões de trabalhadores. 

praticamente fundadores da cultura ocidental, os gregos foram os 
primeiros filósofos (como Sócrates e platão); tiveram o primeiro historiador, 

com a odisseia de Homero, e até a primeira poetisa, Safo. pense em uma área 
da cultura humana – provavelmente, o pioneiro a falar dela foi um grego.

por volta de 1100 a.C., surgem as primeiras comunidades gregas que dariam 
origem às cidades-Estados, que apareceram por volta de 750 a.C., durante o 
período arcaico. a decadência dos gregos aconteceu em 338 a.C., quando a 

Grécia foi dominada pelo rei Filipe II da Macedônia, pai de alexandre, o Grande.

Em 25º lugar no ranking de 2009 de Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), estima-se que quase 11 milhões de pessoas vivam na Grécia, sendo que 

a força de trabalho soma praticamente 5 milhões de pessoas. o valor mais 
recente do produto Interno Bruto (pIB) grego é cerca de 343 bilhões de dólares.

heRANçA 
CultuRAl

históRiA

pReseNte

vitória dos Romanos!  as duas superpotências influenciaram o ocidente, mas 
roma soube aproveitar a herança grega e formar um império de responsa!

TexTo: DANILO CEZAR CABRAL
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HAJA CORAçãO, TORCIDA GRECO-ROmANA: vAI 
COmEçAR O CLássICO qUE ABALOU As EsTRUTURAs 

DA CIvILIZAçãO OCIDENTAL. qUEm vENCERá?

GueRRA
MeDiteRRâNeo

No

GRÉCiA RoMA
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Se você curte agitação e detesta monotonia, saiba que 
tem muita gente se reunindo para curtir um marasmo. A 

primeira Conferência do Tédio rolou em Londres, no fim de 
2010. Tudo surgiu por causa do cancelamento da Conferência 

Interessante, que acontecia na capital inglesa desde 2007. 
Ward fez uma piada sobre organizar uma Conferência do 

Tédio no Twitter e recebeu várias respostas apoiando a ideia. 
O evento estimulou 200 entediados de carteirinha a pagar 40 
reais por sete horas assistindo a apresentações que incluíram 

a leitura das 415 cores de um catálogo de tintas e um relatório 
sobre cada espirro de um dos palestrantes nos últimos três 

anos. Dentre os temas mais “empolgantes” estava “Meu 
relacionamento com rotas de ônibus”. A reunião cumpriu seu 

papel: foi tão chata que não se sabe se vai haver outra...

pARADA
Dos pARADos

Il
u

z
tr

a

TexTo: THIAGO JOKURA

CoNtANDo
NiNGuÉM ACReDitA

a polícia indiana prendeu um cidadão  
do Sri Lanka que tentava entrar no país  
carregando 2.060 diamantes dentro  
da barriga. a prisão rolou no aeroporto de Madras, sul  
da Índia, e estima-se que as pedras valessem até 1,1 milhão  
de reais. a valiosa carga, embalada em 42 camisinhas, só 
foi liberada após seis horas, à base de laxante e banana.

MulA De luXo

viDA De M&*#@
Um dos maiores diários  
pessoais do mundo pertenceu ao americano 
Robert Shields. Os últimos 24 de seus  
77 anos de vida estão em folhas de papel  
que ocuparam mais de 80 caixotes de papelão.  
O problema é que grande parte dos relatos 
descreve a forma e a textura de suas fezes  
e quantas folhas de papel higiênico foram  
gastas pra limpar a sujeirada...

AtAQue CiRúRGiCo
Visitantes de um aquário na Nova Zelândia se chocaram 
com a mordida de um tubarão na barriga de uma fêmea. 
o agressor foi isolado enquanto o outro sangrava. aos 
poucos, vários filhotes saíram pelo corte, revelando que 
o ataque foi uma tentativa de ajudar o parto – a primeira 
cesariana de tubarão documentada!
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