O Rapaz Do Pijama as Riscas

Ao regressar da escola um dia, Bruno
constata que as suas coisas estao a ser
empacotadas. O seu pai tinha sido
promovido no trabalho e toda a familia tem
de deixar a luxuosa casa onde vivia e
mudar-se para outra cidade, onde Bruno
nao encontra ninguem com quem brincar
nem nada para fazer. Pior do que isso, a
nova casa e delimitada por uma vedacao de
arame que se estende a perder de vista e
que o isola das pessoas que ele consegue
ver, atraves da janela, do outro lado da
vedacao, as quais, curiosamente, usam
todas um pijama as riscas. Como Bruno
adora fazer exploracoes, certo dia,
desobedecendo as ordens expressas do pai,
resolve investigar ate onde vai a vedacao. E
entao que encontra um rapazinho mais ou
menos da sua idade, vestido com o pijama
as riscas que ele ja tinha observado, e que
em breve se torna o seu melhor
amigo...Paginas: 176
de John Boyne
[Titulo original: The Boy In the Striped
Pajamas (2006)] Livro recomendado para
os 7?, 8? e 9? anos de escolaridade,
destinado a leitura autonoma. Faixa etaria:
a partir dos 13 anos
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