
As impressionantes pérolas encontradas durante centenas de anos nas águas do Golfo Pérsico, em Dubai,

são consideradas as mais belas, valiosas e raras do mundo.

As águas oceânicas quentes da região das Antilhas, na América Central, favorecem a formação de ciclones, muito frequentes por lá.

Os habitantes de Timbuktu, no Mali, enterravam os livros de suas bibliotecas particulares com medo de que fossem roubados.

O tubarão-branco é tão feroz que foi eleito pelo Livro dos Recordes o maior peixe predador do mundo.

Xan
gai,

 uma das cidades mais modernas da China, tem
 um trânsito frenético de carros, bicicletas e pesso

as

.

O tig
re-de-bengala, que até o começ

o d
o sé

cu
lo XX habitava muitos países da Ásia, já se encont

ra 
extinto no Paquistão.

A maior subespécie de urso-pardo do mundo vive no Alasca. Ele é tão grande que é chamado de urso-gigante-do-alasca.

Os tubarões-brancos são muito curiosos: costumam erguer a cabeça para fora da água

para explorar e morder objetos estranhos.

Risadinha_capa.indd   2 9/20/16   15:22



 R
ISADIN H A

  
  
  
    

 Jean-Claude R. A
lph
en

Risadinha_miolo.indd   1 9/16/13   1:42 PM



   

IMPORTANTE: Ao comprar um livro, você remu-
nera e reconhece o trabalho do autor e o de mui-
tos outros profissionais envolvidos na produção 
editorial e na comercialização das obras: edito-
res, revisores, diagramadores, ilustradores, grá-
ficos, divulgadores, distribuidores, livreiros, entre 
outros. Ajude-nos a combater a cópia ilegal! Ela 
gera desemprego, prejudica a difusão da cultura 
e encarece os livros que você compra.
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Era uma cidadezinha das mais normais  

que se possa imaginar. Um pequeno povoado  

que vivia só da pesca, onde a vida seguia tranquila, 

pois nada de muito extraordinário acontecia por lá. 

Os garotos começavam cedo como marujos  

em grandes navios de madeira colorida.

Com Juliano não foi diferente. 
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Também começou como um simples 

marinheiro, limpando o convés  

e costurando as velas que revestiam  

os altos mastros daqueles navios.
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