O MENINO
E O FANTASMA
DO MENINO
João, o menino desta história, não
sabe direito se fantasma existe. E ele
vive sonhando com uma assombração
que se chama Juarez.
Juarez, o fantasma desta história,
não sabe se o menino é de verdade. E
ele vive sonhando com um menino que
se chama João.
Acontece que os dois sonham tanto
um com o outro que chega um dia em
que eles vão ter de se encontrar.
Um precisa do outro, mas esse
encontro pode dar muita confusão.
O que esta história conta mesmo
é que dentro do sonho tudo pode
acontecer e, de repente, até uma
amizade pode nascer.

Jorge Miguel Marinho
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“ Num certo dia em que chovia
muito e até caíam do alto umas
pedrinhas de gelo que Juarez
punha na língua para se acalmar,
o fantasma que sempre foi um
grande perguntador acordou
quase no final da tarde. Muito
encucado mesmo. Ficou
pensando, matutando, coçando
o sovaco sem parar:
‘Será que João é um menino de
verdade ou uma assombração?’
A cabeça de Juarez ficou
essa loucura toda que você está
vendo, porque assombração
era ele e ele era de verdade! Ou
você acha que não?”

O Menino e o Fantasma do Menino é o
segundo livro de Jorge Miguel Marinho
publicado pela Editora Gaivota. O
primeiro foi Na teia do morcego, livro
juvenil para aqueles apaixonados por
mistério. Pela Editora Biruta a lista
de títulos é um pouco mais extensa.
Veja aqui os infantis:
Uma história e mais outra e mais outra
Adivinha o que tem dentro do ovo
• A ideia que se esquecia
• A visitação do amor
•
•
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“

Fantasma sonha
com gente que
existe e gente
sonha com fantasma
que também existe
e, às vezes, tem
medo de gente que
nem a gente tem
medo de fantasma.
Entendeu?

”

