
Bullying, amizade, humor, 

bruxos e magos

• Quarto livro da série A Família Pântano.

• Colin Thompson tem vários de seus livros premiados pela   
 FNLIJ como Altamente Recomendáveis.
• Histórias com bruxos e magos.

Betinha, a filha caçula da família Pântano, é uma menininha 
linda e com cara de gente normal, diferentemente de seus irmãos 
e irmãs. Ela estuda numa escola normal, de primeiro grau, que fica 
no fim da rua, e tem até uma melhor amiga normal, a Ffiona Hul-
bert. Mas Betinha não é normal, ela é uma bruxa. Quando Ffiona 
é vítima de bullying na escola e seu pai no trabalho, Betinha sabe 
exatamente o que fazer. Enquanto isso, Guigo Correia andou ven-
do alguns filmes antigos do Frankenstein, e resolveu que também 
quer construir um ser humano para si...

Colin Thompson nasceu em Londres em 
1942. Foi serigrafista, designer gráfico, geren-
te de teatro e diretor de documentá-
rios. Colin morou: em uma ilha mi-
núscula nas Hébridas Exteriores, na 
costa do noroeste da Escócia, onde deu 
início a vinte anos de trabalho com 
cerâmica; na Cúmbria, onde trabalhou 
em uma casa de fazenda às margens 
de uma floresta; atualmente, mora em 
Sydney, na Austrália. O autor começou a escrever e a ilustrar 
livros infantis em 1990. Desde então, já publicou mais de quarenta 
obras, traduzidas em diversos países. Pela Brinque-Book já foram 
publicados os títulos: Como viver para sempre; O Violinista; A 
Família Pântano 1 – Vizinhos; A Família Pântano 2 – Escola; A 
Família Pântano 3 – Fuga; Às vezes o amor está onde menos se 
espera; O pequeno grande livro da tristeza feliz; A vida curta e 
incrivelmente feliz de Riley e Sonhos fantásticos.
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As pessoas aparentemente 
normais também podem  

ser mágicas!


