A HISTÓRIA Tip era um menino que vivia sob os cuidados da velha Mombi, uma bruxa que
adorava maltratá-lo. A fim de assustá-la, o garoto monta um homem com corpo de madeira e cabeça
de abóbora. Qual não é sua surpresa quando sua invenção ganha vida! Então, Tip resolve fugir e
levar consigo o seu mais novo amigo, Jack Cabeça de Abóbora. O destino é a Cidade das Esmeraldas,
que é governada pelo rei Espantalho. No meio do caminho, Tip conhece vários personagens, entre
eles um Cavalo de Madeira, com quem faz amizade, e a general Jinjur, comandante de um Exército
Rebelde, composto por meninas de Oz. Essas garotas invadem a Cidade das Esmeraldas, obrigando
o Espantalho e seus amigos a fugirem para o reino governado pelo Lenhador de Lata. A partir daí, os
colegas se juntam e tentam retomar a Cidade das Esmeraldas do Exército Rebelde, ao mesmo tempo
em que desvendam o segredo do sumiço da princesa Ozma – que pode estar muito mais perto do que
parece. Contarão sempre com a ajuda de Glinda, a Bondosa.

SOBRE O LIVRO Em 1900, L. Frank Baum publica o livro que seria o maior sucesso de sua
carreira: O Mágico de Oz. A história fez tanto sucesso, que diversos leitores do mundo todo enviaram
cartas ao autor pedindo por uma continuação. O segundo volume da série, A maravilhosa terra de
Oz, foi lançado em 1904, e conta a história do garotinho Tip. Além desses, foram lançados outros
volumes, totalizando 14 livros com fantásticas histórias que acontecem no mundo de Oz.

Público-leitor O livro é indicado para jovens a partir de 8 anos.
Sobre o autor L. Frank Baum nasceu em 1856, em Chittenango, nos EUA.
Trabalhou grande parte de sua vida como jornalista e ator e em 1897 publicou seu
primeiro livro infantil. Com o sucesso de suas primeiras obras, seguiu escrevendo, até
que, em 1900 publicou o seu maior sucesso – O Mágico de Oz. Escreveu então mais
treze livros sobre a terra mágica.

Sobre o tradutor Luiz Antonio Aguiar é um premiado autor infantojuvenil;
já recebeu o prêmio Jabuti, White Ravens, a indicação de Altamente Recomendável da
FNLIJ, entre outros. É mestre em Literatura Brasileira e palestrante dedicado a temas
como leitura na cultura contemporânea, Literatura e Clássicos. Já publicou diversos
livros pela Editora Biruta.

Razões para a venda * Texto divertido e bem-humorado * História com
mistérios que instigam o leitor * Continuação de clássico da literatura norte-americana
* Desenvolvimento da imaginação do leitor * Personagens cativantes e criativos já
conhecidos pelo leitor (Lenhador de Lata, Espantalho e Glinda)
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