A HISTÓRIA
O herói: CAPITÃO TROVÃO.
O vilão: MALÉVOLO ZUNINGA.
Eles são arqui-inimigos!
Há também o garoto Marcos: ele mora com os pais, vai à
escola e adora os quadrinhos do Capitão Trovão...
Mas se você está pensando que o menino é só mais um fã
do super-herói, está muito enganado. Ele tem um segredo.
Um segredo que vai além das páginas dos quadrinhos.
Para entrar nessa história é preciso coragem, coisa que
Marcos tem aos montes. E você?
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Com uma escrita ágil e fluida, Maicon Tenfen mergulha os
pequenos leitores no universo do Capitão Trovão. O superherói é ídolo do menino Marcos – mas, diferente das outras
crianças da cidade, que também admiram a coragem do
herói, Marcos tem uma adoração diferente: desconfia que
o Capitão Trovão é, na verdade, Carlos Torres, seu pai.
Isso justificaria as constantes ausências do pai em casa e
na vida de Marcos, suas dificuldades em se relacionar na
escola e as agonias e tristezas vividas pela mãe. De forma
lúdica, o autor discute as relações familiares; as vívidas
ilustrações de Laurent Cardon dão espaço à criatividade
dos leitores.

RAZÕES PARA A VENDA

PÚBLICO LEITOR

– Trama ágil e envolvente

O livro é indicado para crianças a partir de 8 anos, com
maior fluência de leitura.

O filho do Capitão
Trovão
Maicon Tenfen
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Laurent Cardon

– Relações familiares
– Ilustrações despertam
a imaginação

SOBRE o AUTOR
Maicon Tenfen nasceu em Ituporanga, interior de Santa
Catarina, em 1975. Formou-se em Letras e concluiu os
cursos de mestrado e doutorado em Teoria Literária
na Universidade Federal de Santa Catarina. A partir da
publicação do primeiro livro, em 1996, lançou duas dezenas
de títulos entre crônicas, contos, ensaios e romances.
Por mais de dez anos escreveu crônicas semanais para o
Diário Catarinense. Também colaborou com o Jornal de
Santa Catarina, assinando uma coluna diária entre 2007 e
2011. É professor de Literatura Brasileira na Universidade
de Blumenau (FURB), ministra oficinas de redação criativa
e já realizou mais de 400 palestras em escolas de ensino
fundamental, médio e superior.

SOBRE o ILUSTRADOR
Laurent nasceu na França e radicou-se em São Paulo
em 1995. Já ilustrou diversos livros para crianças e
adolescentes. Foi premiado por suas ilustrações pela
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil três vezes.
Além de ilustrar livros, dá aulas de cinema e dedica-se
à criação de desenhos animados, comerciais, séries e
longas-metragens.

