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 A pirâmide vermelhA  
  Os irmãos Carter e Sadie Kane 

vivem separados desde a 
morte da mãe. Levados pelo 
pai, os irmãos descobrem  
que os deuses do Egito  
estão despertando.

 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.

 FAllen, v.2 – tormentA 
  Enquanto Daniel está caçando 

os anjos que querem matar 
Luce, ela começa a aprender 
a utilizar as sombras como 
janelas para suas vidas 
passadas.

 BeijAdA por um Anjo  
  Ivy e Tristan foram feitos 

um para o outro. Eles 
discordavam apenas em 
um ponto: Tristan nunca 
acreditou em anjos; Ivy fez 
dos anjos seus protetores.

 A cABAnA   
  A filha mais nova de Mackenzie 

Allen Philip foi raptada durante  
as férias em família e há 
evidências de que ela foi 
brutalmente assassinada e 
abandonada numa cabana.

 til  
  Til é o apelido de Berta, moça 

“pequena, esbelta, ligeira, 
buliçosa” que se envolve  
nas mais intricadas tramas, 
sempre buscando ajudar  
os que precisam.

 A BAtAlhA do lABirinto    
  O Monte Olimpo está em 

perigo. Cronos, o perverso  
titã que foi destronado e feito 
em pedaços pelos doze deuses 
olimpianos, prepara um 
retorno triunfal.

 Anoitecer  
  Elena Gilbert se sacrificou para 

salvar Stefan e Damon Salvatore 
– ambos vampiros e apaixonados 
por ela. Até que uma força 
sobrenatural trouxe Elena para o 
mundo dos vivos mais uma vez.
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AmAnhecer 
Agora que Bella tomou sua 
decisão final, uma corrente  
de acontecimentos sem 
precedentes se desdobrará,  
com consequências 
devastadoras.

 os Arquivos  
 do semideus  
  Três histórias com Percy e  

seus companheiros. Jogos, 
perfis ilustrados, entrevistas,  
o mapa oficial do 
Acampamento Meio-Sangue...

responsaBilidade  
do responsável

Este jornal que você está lendo agora, o 
Espalhafatos, foi criado para estimulá-lo à leitura  
e também para que você provoque o responsável 
pela sua biblioteca.

Provocar como? Pedindo sugestões de obras  
ou solicitando qualquer livro dos mais retirados  
na Biblioteca de São Paulo, por exemplo – veja  
o Top 10 aí ao lado. Se não tiver o que você escolheu,  
o responsável vai tentar encontrar, porque o interesse 
dele é que você leia cada vez mais. E um bom livro 
sempre é bem-vindo, não é verdade? Mas tem  
uma coisa: provocar sem abusar, certo?

Este jornal serve ainda para você inventar histórias, 
contar piadas, desenhar, enfim, fazer o que quiser. Junte 
suas ideias, seus rabiscos e entregue para o responsável, 
que ele vai mandar para nós. Se der, publicamos. E você 
ainda fica famoso. Já pensou que bacana?

É tudo responsabilidade do responsável,  
percebeu? A biblioteca é sua!

Editor: Leonel prata (MT 11.708-Sp); Designer: Luciana Fernandes. 
Colaboradores: Michele Iacocca (quadrinhos), Denise Trolezi (texto) e Beatriz 
Cerqueira (arte). Conteúdo: Editora abril (revistas Recreio e  Mundo Estranho).
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fraudes literárias
GraNdes

da história

 Kaavya Viswanathan (1987-) • Índia • Menos de 1 mês
A jovem virou estrela, em 2006, com a obra  
How Opal Mehta Got Kissed, Got Wild and Got a Life  
(“Como Opal Mehta Foi Beijada, e se Tornou Rebelde  
e Independente”), em que narra as desventuras de  
uma garota para ingressar na Universidade Harvard.  
O livro lhe rendeu um contrato editorial de 500 mil 
dólares e um acordo cinematográfico.
Tudo foi por água abaixo quando se descobriu que  
Kaavya havia plagiado dezenas de trechos de outros 
autores. O livro foi recolhido e os contratos cancelados.

amor  iNCoNsequeNte

3  em  1

memória  seletiva
ser  ou  Não  ser

sonhando com a fama, alguns escritores enganaram 
muita gente até serem desmascarados. conheça alguns 
gANhADORES DO NOBEL DA CASCATA!  • TexTo: pedro proença

William Ireland (1775-1835) • Inglaterra • 2 anos
Filho de um comerciante de livros raros, William  
Ireland  já havia enganado diversos especialistas 
quando, aos 19 anos, apresentou manuscritos como 
sendo da autoria de Shakespeare – textos esses que 
teriam sido encontrados por um amigo.  
Ele então escreveu uma peça, dizendo ser uma obra 
perdida de Shakespeare. Mas, desta vez, não colou.  
Antes da encenação do texto, um estudioso publicou um 
ensaio provando a falsidade dos documentos e da peça.

Laura Albert (1965-) • EUA • Cerca de 5 anos
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Num esquema mirabolante,  
a americana conseguiu tornar-se 
um dos maiores best sellers dos 
EUA ao publicar dois livros sob 
o  nome falso de J.T. LeRoy, um 
ex-garoto de programa portador 
de HIV. A moça era tão cara de 
pau que, para encarnar o tal 
LeRoy chamava sua cunhada, 

Savanaah, de traços andróginos. 
A lorota começou a ruir quando, 
numa loja, a agente de LeRoy  
viu uma estilista amiga do 
“autor” chamá-lo de Savanaah. 
Após investigar a conta na qual 
era depositado o pagamento  
ao “autor”, a imprensa 
desmascarou a farsante. 

Margaret Seltzer (1975-) • EUA  • Menos de 1 mês
Lançado em 2008, Love and Consequences 
(“Amor e Consequências”), autobiografia de 
Margaret B. Jones, fez sucesso com a história 
da moça que, após crescer num bairro 
violento e se envolver com traficantes, se 
regenera e vence na vida. Tudo muito lindo, 
não fosse a maior cascata.
 A obra, na verdade, foi escrita por 
Margaret Seltzer, criada pacatamente 
pelos pais. Quem dedurou a farsa foi  
a própria irmã da autora, ao ver sua  
foto numa matéria do New York Times.  
A editora, claro, recolheu o livro.
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que Cidades  
têm o pior 

trâNsito do 
muNdo?

Pequim e Cidade do México 

quem é a meNor 
mulher do 
plaNeta? 
A turca Hatice Kocaman,  
de 72,5 cm

os materiais
de esCritório  

mais
roubados 

láPis ou 
canEta

81%

31%
post-it e
cadernos

28%
cliPE  
dE PaPEl 
simPlEs 
E bindEr 
cliPs

9%
cArtuchos 
de impressão

14%
fitA
AdesivA

22%gramPEador

existe aNimal que 
morre de taNto 
traNsar? 
Sim, o rato-marsupial-australiano 
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“Espere o bolo esfriar  

para comer, senão  
você passa mal!”

Devorar uma fatia de bolo 
recém-saído do forno não 
traz nenhum risco sério, 

muito menos uma dor de 
barriga fatal. Outra lorota é a 
de que o fermento da massa 
continuaria inchando dentro 

do corpo, até estourar as 
nossas tripas. Por que então 
as mamães insistem nessas 

histórias? Simples: para evitar 
que o bolo acabe antes que 

elas possam servi-lo!
» Sua barriga não vai  

inchar, mas fique esperto,  
pois os apressadinhos, em 
vez de comer cru, podem 

é queimar a língua e até a 
garganta se o quitute estiver 

quente demais!

“Se engolir o chiclete,  
ele gruda no estômago!”
Isso só pode acontecer em 

crianças bem pequenas, que 
têm o sistema digestivo muito 
estreito (sobretudo o esôfago 

e os intestinos). No caso da 
molecada mais crescida, a 
digestão se encarrega de 
produzir substâncias que 

detonam a goma de mascar. 
E mesmo que ela consiga 
sobreviver ao ataque dos 

ácidos estomacais, o intestino 
se encarrega de eliminá-la 

junto com o cocô
» Agora, se o cara for muito 

mané para engolir um monte de 
chicletes ao mesmo tempo, aí o 
risco é real, pois, caso a bolona 
de goma fique presa nas tripas, 
o único jeito é entrar na faca pra 

tirar a maçaroca!

“Se tirar a casquinha da  
ferida, vai ficar com cicatriz!”

A cicatriz de um machucado  
não tem nada a ver com o fato 

de ele formar um cascão ou  
não. Ela aparece de acordo  
com a gravidade do corte – 

quanto mais extenso  
e profundo, maior a chance  

de surgir uma marca 
permanente. Mesmo que a 
ferida não tenha casquinha

» Quando um ferimento está se 
curando, o ideal é deixá-lo úmido 
para evitar que se resseque, pois 

isso atrapalha o processo de 
cicatrização – uma boa solução é 
cobrir com um curativo. Caso essa 
providência não seja tomada e a 
casquinha se forme, nem pense 

em arrancá-la, pois o puxão 
pode lesionar a pele de novo, 
provocando outra feridona.

“Pare de roer as unhas,  
senão você vai furar  

o estômago!”
A mania de roer as unhas 
é bem nojenta, mas não 

provoca furos dentro 
da barriga. As lascas de 

unha podem, no máximo, 
arranhar o sistema 

digestivo, causando algum 
desconforto. Mas elas  

não são afiadas o suficiente 
para perfurar as paredes 

das tripas
» Mas esse vício pode 
trazer danos à saúde.  

Os dentes se desgastam e, 
às vezes, são deslocados da 

posição original. Já os dedos 
sujos lançam bactérias na 

boca. Quem mastiga  
as unhas ainda expõe os 

dedos a infecções.

das meNtiras
algumas recomendaçÕes Que  
as mÃes dÃo aos filhos diZendo  
Que é para o Bem da galera,  
muita coisa nÃo passa  
de pura cascata.
• TexTo: andré santoro

mão Na massa Goma sem medo feras feridas buCho risCado
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fAtos
espAlhA

Xixi, choro, suor

piadas 
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Curiosidades  
VoCê é
bAguNCeiro?
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Viagens na  
minha terra
O livro narra as viagens 
de Garrett, de Lisboa até 
Santarém, entremeada  
com uma história de amor  
de Carlos e Joaninha.

1

 Curta o Menino  
 Maluquinho  
  Você curte as histórias do 

Menino Maluquinho? Agora 
pode curtir as curtinhas. Em 
cada página, o bom humor  
do personagem de Ziraldo.

 diário de uM banana  
 – dias de Cão 
  Greg, um ‘caseiro’ 

assumido, está vivendo 
sua derradeira fantasia 
de verão – nada de 
responsabilidades e regras.

 as Melhores histórias  
 eM quadrinhos da CuCa 
  A bruxa do Capoeirão faz 

muita feitiçaria junto com o 
seu ajudante Pesadelo para 
aterrorizar a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo.

 PâniCo no Castelo  
  Há alguns anos, foi  

encontrado um manuscrito 
que continha as histórias  
da Bruxa Onilda. Sábios  
de todo o mundo passaram  
a investigá-lo.

 as CrôniCas de gelo e fogo,  
 V.4 – o festiM dos CorVos 
  Enquanto os senhores do Norte 

lutam incessantemente uns contra 
os outros, os Homens de Ferro estão 
prestes a emergir como uma força 
implacável.

 bruxa onilda é uMa   
 boa CoMPanheira  
  “O bebê fantasma” mostra  

o lado maternal da bruxinha. 
Em “No Zoológico”, a 
personagem vive uma  
paixão e uma aventura.

 25 anos do Menino  
 Maluquinho 
  Em 2006, um dos personagens 

mais queridos da literatura 
infantil brasileira completou  
25 anos. O livro traz histórias  
em quadrinhos inéditas.

 a jóia de Medina  
  A’isha se casou com o  

profeta Maomé aos 9 
anos e logo se envolveu 
em desavenças políticas, 
perseguições religiosas  
e intrigas amorosas.

 a turMa do Pererê – 365  
  dias na Mata do fundão  
  Todos os personagens da Turma 

do Pererê em incríveis aventuras, 
que farão o leitor imaginar que 
está na companhia dos 
personagens da Mata do Fundão.

VaMos PRoVocaR  
a BiBlioteca?

Está vendo o top 10 aí ao lado, dos livros mais 
retirados na Biblioteca de São Paulo? Repare bem. 
Ficou com vontade de ler qualquer um deles? Basta 
solicitar aos responsáveis pela biblioteca da sua 
cidade. Se não tiver algum nas estantes, peça para 
providenciarem. Eles vão tentar fazer isso com o maior 
prazer, porque também amam os livros e querem 
sempre o melhor para quem frequenta bibliotecas.

A proposta deste jornal (pode chamar de ‘jornalzinho’), 
o Espalhafatos, é estimular a leitura, levar diversão a 
todos, fazer o leitor participar  da publicação.

Portanto, aqui, você manda. Aqui e aí na 
biblioteca. Mas sem abusar da boa vontade  
do bibliotecário, bem entendido.

Você pode dar palpites, contar piadas, revelar 
curiosidades, desenhar super-heróis...

Converse com o pessoal da biblioteca. Provoque. 
Espalhe fatos. A biblioteca é sua!
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esCreVa Para o jornal, Critique, oPine, 
soliCite, dê sugestões. o jornal é seu! 
esPalhafatos@sPleituras.org  
a biblioteCa é sua!  
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saIBa MaIs soBRe  
os lÍQUIDos QUe  

seU CoRpo faBRICa  
• TexTo: Júlia Moióli

XiXi

suor
Choro

 Lágrima 
aparência: TransparenTe 
O que é? Líquido salgado e 
grudento que tem água, sais 
minerais, proteínas e gordura.
para que serve? Lubrifica a 
córnea, uma “pele” fininha que 
protege os olhos. Os humanos 
piscam mais ou menos 25 mil 
vezes por dia para espalhar o 
líquido pelo olho, deixando-o 
úmido para evitar inflamações e 
o atrito das pálpebras. 
quantO é prOduzidO 
pOr dia? Cerca de 1 litro (sem 
contar quando choramos)!
vOcê sabia que...  Os bebês 
recém-nascidos choram sem 
lágrimas?

 saLiVa 
aparência TransparenTe 
(pode ficar espumante).

O que é? Substância formada 
por 99% de água e 1% de 
sais minerais, proteínas e 
aminoácidos.

para que serve? Ela ajuda  
na digestão e neutraliza os 
ácidos que são produzidos por 
bactérias, prevenindo cáries. 
Ela também lubrifica a boca e a 
faringe, o que ajuda na fala.

quantO circula nO 
cOrpO? Mais ou menos 1 litro. 

vOcê sabia que... Quando 
veem uma comida gostosa, os 
humanos produzem mais saliva?

 XiXi  
aparência amarelo-claro.
O que é? Uma mistura de muita água 
(mais ou menos 95%) e ácido úrico, ureia 
e cloreto de sódio. 
para que serve? Ele tira do corpo o 
excesso de água e de substâncias tóxicas, 
que surgem com as transformações 
químicas que acontecem no organismo. 
quantO é prOduzidO pOr dia?  
Mais ou menos 1 litro. 

cOmO é fabricadO? Ele se forma  
quando o sangue é filtrado pelos rins.  
As substâncias úteis são reabsorvidas  
pelo corpo e o resto forma o xixi, que  
segue para a bexiga, onde fica 
armazenado até ser mandado para fora.

vOcê sabia que... O xixi muda de cor 
dependendo do que a pessoa comeu?  
Cenoura demais, por exemplo,  
faz com que ele fique mais alaranjado.

 suor  
aparência TransparenTe.  

O que é? Um líquido frio e pegajoso, formado  
por muita água e poucos sais minerais. 

para que serve? Refresca o corpo e evita que  
os órgãos internos se aqueçam demais.

quantO é prOduzidO pOr dia?  
A quantidade varia de uma pessoa para outra.

vOcê sabia que... O suor não tem cheiro? Sua fama vem 
das bactérias que se multiplicam e podem causar mau cheiro.
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Por que a batata morre  
de ciúme da ceboLa?
Porque ninguém chora por ela.

o que faz Virar a cabeça de todo 
 mundo?
O pescoço.

Por que o Pirata só Viu  
metade  do fiLme?
Porque ele estava de tapa-olho!

o que é um Pontinho marrom  
no brasiL em 1500?
É o Pedro Alves Cabrowm.

um homem tinha como Profissão  
cuidar de ursos. certo dia, eLe  
resoLVeu Largar a Profissão.  
quaL o nome do fiLme?
O ex-ursista (O Exorcista).

VoCê sAbiA que...    VáriAs espéCies De  lAgArto poDem sumir  
 por CAusA  Do AqueCimeNto  Do plANetA?
 O calor forte diminui o tempo do dia em que eles podem  
 ficar ativos para procurar comida e atrapalha o desenvolvimento  
 dos filhotes dentro dos ovos.

os CArACÓis Já  
NAsCem Com A CAsCA?
o caracol nasce com uma 
concha, que se forma quando 
ele ainda está dentro do ovo. 
depois do nascimento, outra 
concha se forma: é a concha 
adulta. Ela cresce junto com 
o corpo do bicho e costuma 
ter cor e formato um pouco 
diferentes da embrionária. 
ao observar a diferença 
de tamanho entre elas, os 
biólogos têm uma ideia do 
tamanho do caracol quando 
ele nasceu. 
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o isopor poDe ser reCiClADo?  
quANto tempo ele DurA?
Sim, o isopor pode ser reciclado e, se isso não 
acontecer, ele demora de 150 a 200 anos para 
desaparecer na natureza. Ele deve ser colocado 
no mesmo recipiente de reciclagem de plásticos 
e será misturado a outras substâncias para se 
transformar em tubos de canetas, molduras 
para quadros, rodapés e até solas de sapatos. 

quANto tempo leVA 
pArA um AstroNAutA 
ir DA terrA À luA?
a distância entre a Terra e 
a lua é de mais ou menos 
384 mil quilômetros. a 
apollo 11 foi a primeira 
nave tripulada que chegou 
até lá e fez uma viagem de 
76 horas. Se fosse possível  
ir caminhando até lá, um 
homem levaria quase 14 
anos para chegar. 



bAguNCeiro?
e aí?

1.    Depois que você prepara 
um lanche, a cozinha fica:

a.   Com uma pilha de louça 
suja em cima da pia.

b.   arrumada, mas com  
um prato sujo na pia.

c.   Limpa e arrumada,  
com tudo no lugar.

2.   se vai brincar na casa de 
um amigo, na hora de ir 
para casa, você:

a.   sai sem arrumar nada.
b.    ajuda se os pais dele 

estiverem perto.
c.  Dá um fim na bagunça.

5.  ao voltar de viagem, você:
a.   Larga a mochila na sala.
b.   Tira da bagagem só o 

que vai usar logo.
c.   Separa as roupas para lavar.

6.  Qual destas coisas já 
aconteceu com você?

a.   Dormir em outro lugar 
para fugir da bagunça.

b.   ouvir uma bronca dos 
seus pais pela bagunça.

c.   Esquecer de levar para 
a escola um material 
pedido por um professor.

3.  Quem entra no seu 
quarto, geralmente:

a.   Se assusta e sai correndo.
b.   Desvia de alguns 

obstáculos no caminho.
c.   Encontra tudo arrumado.

4.  Quando se reúne com 
a turma para fazer um 
trabalho de escola, você:

a.   Tenta arrumar um espaço 
na mesa quando a turma 
chega.

b.   pede para seus pais 
deixarem tudo arrumado.

c.   Separa o que vão usar.

7.  Quando está apressado 
procurando a cola na 
mochila da escola, você:

a.    pede emprestada a um 
amigo, pois não tem 
ideia de como achá-la.

b.    procura feito louco.
c.   Sabe onde ela está.

8.  ao chegar da escola, 
geralmente, você:

a.   Joga a mochila e o tênis 
em um canto da sala.

b.   Leva tudo para o quarto.
c.   Guarda a mochila e faz as 

lições de casa.

9.   se os seus brinquedos 
falassem, eles diriam:

a.   Tirem este monte de  
coisas de cima de mim!

b.   De vez em quando  
me esquecem aqui.

c.   Adoro morar neste 
armário arrumadinho.

10.  o que tem na mesa onde 
você faz lição de casa?

a.   pacotes de bolacha, 
brinquedos, papéis...

b.   alguns brinquedos.
c.   Seu material e uma 

luminária.

se marcou mais A
Puxa, você faz bagunça em 
todo o lugar... Provavelmente 
seus pais, professores e até 
seus amigos, às vezes, perdem 
a paciência com essa confusão. 
Que tal tentar se organizar? 
Comece evitando largar 
tarefas pela metade.

se marcou mais b
Você procura se organizar 
para algumas coisas, mas nem 
sempre consegue deixar tudo 
arrumado. Tente  gastar menos 
tempo procurando coisas 
perdidas e arrumando seu 
material ou seu quarto.

se marcou mais C 
Parece que você gosta de 
deixar suas coisas sempre 
arrumadas. Isso é legal! Além 
disso, não perde um tempão 
arrumando seu quarto ou o 
material da escola,  
já que consegue  
manter tudo  
mais ou menos  
em ordem.
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VoCê é 

Pai!  
Preciso de  

mais espaço!

ResponDa às peRGUntas  
a seGUIR e DesCUBRa.  
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