
AVENTURAS DA BRUXA ONILDA

Tudo pare ce dar erra do com a Bruxa Onilda: ela nas ceu meio 
antes do tempo, quase mor reu afo ga da ao cair da pran cha de wind

surf, seu mari do sumiu no dia do casa men to...
Mas nem só de des gra ças vive a Bruxa Onilda.
Participar de suas aven tu ras diver ti das, sem pre  cheias de bom 

hu mor e oti mis mo, é um pra       z er enor me, reser va do só para aque les 
que a conhe cem de perto. E você não vai querer ficar de fora, vai?

TÍTULOS PUBLICADOS

AS FÉRIAS DA BRUXA ONILDA
AS MEMÓRIAS DA BRUXA ONILDA

BRUXA ONILDA E A MACACA
BRUXA ONILDA VAI À FESTA

BRUXA ONILDA VAI À INGLATERRA
BRUXA ONILDA VAI A NOVA IORQUE

BRUXA ONILDA VAI A PARIS
BRUXA ONILDA VAI A VENEZA

O CASAMENTO DA BRUXA ONILDA

O curioso livro que você vê 
desenhado na outra orelha é 
um manuscrito que o famoso 
antiquário Benjamim Catador 
encontrou no duplo fundo secreto 
de um velho baú que ele havia 
comprado de um vendedor 
ambulante.

Quem tinha escrito o livro?
Ninguém sabia.
Quando tinha sido escrito?
Ninguém sabia.
O que dizia o livro? 
Impossível saber, porque 

estava escrito com uns garranchos 
estranhos e misteriosos.

Benjamim Catador, muito curioso, 
passou anos e anos tentando decifrar 
o conteúdo daquele livro secreto, 
mas não conseguiu.

Um dia, um mago chamado 
Magicus Tremendus descobriu 
que se tratava do diário da bruxa 
Leonilda Caldeira, escrito por ela 
mesma.

Esta descoberta foi considerada 
muito importante por todos os 
sábios do mundo, porque Leonilda 
Caldeira, mais conhecida como 
Bruxa Onilda, era uma das últimas 
representantes das bruxas da velha 
escola de magia.

Magicus Tremendus, que tinha 
sido farmacêutico quando jovem, 
descobriu também que o livro 
não estava escrito em código: a 
Leonilda é que tinha uma letra 
péssima.

Aqui, lhe oferecemos um dos 
capítulos da vida extraordinária da 
Bruxa Onilda, tal como ela deixou 
escrito.

Estamos certos de que despertará 
seu interesse, como despertou o de 
todos os sábios do mundo.
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Eu tinha inventado uma nova fórmula mágica para transformar 
as coisas e fazia meses que trabalhava para aperfeiçoá-la.
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Estava dando tão certo que pensei em expô-la na Feira 
Internacional de Bruxologia e Ciências Ocultíssimas, realizada 
anualmente. Naquele ano, a feira seria em Nova Iorque.
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Resolvi então me inscrever 
como expositora.
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