OS DETETIVES DO PRÉDIO AZUL: AVENTURAS CULINÁRIAS
de FLÁVIA LINS E SILVA

“ Os mistérios no Prédio Azul são mesmo infinitos. Mal
cheguei, notei que coisas muito estranhas acontecem por aqui...
Meu nome é Pippo. Sou novo no prédio e preciso mostrar aos
veteranos Mila e Capim que tenho talento para usar a famosa
capa verde que um dia foi do detetive Tom.”
Os detetives do Prédio Azul: aventuras culinárias é o aguardado
terceiro livro da série de sucesso que traz as divertidas histórias
de Capim, Mila e Tom, amigos inseparáveis que brincam de detetive e acabam desvendando todos os mistérios que surgem
no prédio em que moram. A maior inimiga da turma é a síndica
dona Leocádia, que odeia crianças e gosta de dar ordens para
todo mundo.
Essa aventura narrada pelo Pippo, traz uma missão para lá de saborosa, com tomates roubados, cogumelos venenosos, baratas
e gafanhotos de aperitivo e um recém-chegado inquilino de arrepiar!
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Baseado na série de TV Detetives do Prédio Azul do canal infantil
Gloob, o livro inclui ainda quatro receitas de fácil preparo que
deixarão o leitor com água na boca e vontade de correr para
cozinha!

FLÁVIA LINS E SILVA adora os livros de mistério de Agatha Christie e
Conan Doyle e, quando garota, era louca pela série A inspetora, escrita por
Ganymédes José. Formada em jornalismo, foi roteirista da TV Globo por
16 anos, onde escreveu programas como Caça talentos e Sítio do Picapau
Amarelo, além de séries e novelas. Em 2012, criou para o canal Gloob a
série Detetives do Prédio Azul. Com pós-graduação em Literatura para
Crianças e Jovens pela Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), na
Espanha, e mestranda em Literatura Infantil, pela Roehampton University, da Inglaterra, Flávia é autora de mais de 10 livros para crianças e
jovens, entre eles a série Diário de Pilar, editada pela Pequena Zahar.
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