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Onde será que o gato Samba se meteu? É o que Pilar e Breno
precisam descobrir! Num pulo, os dois entram na rede mágica e... lá
se vão para uma aventura de tirar o fôlego. No alto das montanhas
do Peru, eles desbravarão os segredos de Machu Picchu, a Cidade
Sagrada, e tentarão evitar que a jovem Yma, escolhida do deus Sol,
fique ali para sempre.
Ao mesmo tempo em que conhecem as tradições e lendas da
civilização inca, Pilar, Breno e Samba vivem momentos tão
inesquecíveis quanto perigosos – trilham as margens do rio
Urubamba, enfrentam o poderoso Sacerdote Supremo, escondemse nos templos de pedra, deliciam-se com choclos e quinoa e
aprendem um monte de palavras no idioma quéchua.
Diário de Pilar em Machu Picchu é a quarta aventura de Pilar
pelo mundo e o primeiro livro da série a sair pelo selo Pequena
Zahar. A edição traz dicionário de palavras inventadas por Pilar,
um pequeno dicionário de quéchua (o idioma dos incas), mapa de
Machu Picchu e da trilha inca e mapa da América do Sul. E mais: a
partitura do “Samba do Samba”, composto por Pilar e Breno.
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