
 

 

Resenha 

Quem poderia imaginar que uma inocente viagem à Brasília se transformaria na 

investigação de um crime internacional? De simples turistas, Júlia, André, Rachid e dona 

Olga passam a testemunhas de um ardiloso mistério: o valiosíssimo rubi indiano Ágni ki 

fúol foi roubado bem debaixo do nariz do Marajá Rajesh Mishra II, na primeira noite de 

sua visita ao Brasil. Os caça-mistérios logo se colocam a postos. Lugares como o Palácio 

Itamaraty, o Congresso Nacional, o Teatro Nacional, o Palácio da Alvorada, as Super 

Quadras e a Ermida Dom Bosco podem ter pistas importantes para solucionar o enigma. Qualquer deslize 

pode transformar o incidente em uma crise diplomática! 

Por meio de enigmas, o jovem leitor é convidado a tomar seu lugar nessa investigação e ajudar a resolver o 

mistério que envolve toda a trama. 

 

 

 

 

Perfil da série 

Os livros da série Olho no Lance trazem aventuras eletrizantes, com mistérios e enigmas que estimulam o 

raciocínio do jovem. Os livros dialogam com o leitor de forma interativa, fazendo-o sentir-se um 

personagem da história. 

Dentro da série Olho no Lance, encontramos Os Caça-Mistérios. Seus livros, escritos por autores nacionais 

premiados, já conhecidos do público juvenil, trazem aventuras de suspense e mistério vividas por turmas 

de pré-adolescentes em cidades das mais diferentes regiões do Brasil. Além de acompanhar aventuras 

eletrizantes e tentar desvendar os enigmas, o leitor fica conhecendo aspectos históricos e geográficos de 

diversos pontos do país. 
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Pontos fortes da obra 

 De forma integrada à narrativa, 

traz informações sobre os 

principais pontos históricos e 

turísticos de Brasília, 

propiciando uma leitura de 

entretenimento e aprendizado 

ao mesmo tempo.  

 Apêndice ilustrado traz detalhes 

importantes sobre a cultura, 

sociedade e economia de 

Brasília, e também da Índia, 

aprofundando os tópicos 

explorados ao longo do livro.  

 Personagens cativantes, com personalidades marcantes, são da mesma faixa etária dos leitores, 

possibilitando identificação.   

 A narrativa é repleta de dinamismo e interação. O suspense e a ação da história, aliados ao estilo 

bem-humorado do autor, envolvem os leitores.  

 Boxes informativos ao longo do texto chamam a atenção do leitor para curiosidades. 

 Enigmas desafiam o conhecimento, o raciocínio e a capacidade de observação do jovem.  

 Um decodificador de enigmas acompanha cada livro. 

 

Sobre o autor 

Luis Eduardo Matta é um dos expoentes brasileiros do romance de mistério 

e suspense. Nasceu no Rio de Janeiro, cidade onde mora ainda hoje e iniciou 

sua carreira literária em 1993, aos 18 anos, com a publicação de Conexão 

Beirute-Teeran. Tem cerca de vinte livros publicados, entre romances, livros 

infanto-juvenis e participações em antologias de contos. Em 2007, estreou 

na literatura juvenil com Morte no colégio, da série Vaga-Lume. Também 

lançou pela editora Ática Roubo no Paço Imperial e O diário perdido de 

Pernambuco, da coleção Os Caça-Mistérios. O autor tem ainda diversos 

artigos e ensaios publicados e é filiado à AEILIJ - Associação de Escritores e 

Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. 

Visite o site de Luis Eduardo Matta:  www.lematta.com 

 


