
 

Desaparecida: um livro para adolescentes que curtem mistérios e 
reflexões  

 
A história do sumiço de uma adolescente mexe com a vida de seus 

amigos e propõe ao leitor pensar sobre bullying na escola 
 
 

 
 

 
Numa manhã de segunda-feira, Iasmin Tordesilhas não aparece na escola. Ela também não atende o 
celular e deixa seus melhores amigos, Vanessa e Alexandre, preocupados. Eles começam a procurá-la, 
mas, no dia seguinte, tudo só piora. Será que a menina foi sequestrada? Quem teria interesse no 
sequestro da garota? Este é o ponto de partida de Desaparecida, o novo livro de Luis Eduardo Matta, 
lançamento da Editora do Brasil. 
 
Em 152 páginas, o autor traz as pistas que formam uma trama intrincada e complexa, digna dos 
melhores thrillers, e que conduz o leitor por uma verdadeira sucessão de descobertas e outros 
suspenses. O enredo é completo, com personagens suspeitos, como as venenosas colegas de escola 
de Iasmin, Rita Ofídia e Cobra Kahena, que praticam bullying contra a menina e sua turma. Alguns 
outros personagens simpáticos (e outros, esquisitos) também podem ter fatos interessantes para 
contar, completando a história com confusões e manipulações, segredos e mentiras desconcertantes. 
 
A imaginação do leitor ganha ainda mais força com as ilustrações de Carol Rempto, que usa cores 
escuras e sóbrias que recheiam as páginas com mais suspense e mistério. O livro, contudo, é mais que 
uma aventura policial, em que nada é o que parece, exceto a amizade e a lealdade entre os amigos. É 
um convite ao leitor para refletir e discutir o bullying, a convivência com os amigos e colegas de escola.  
 



 

 
 
 
 
Sobre Luis Eduardo Matta 

Luis Eduardo Matta nasceu no Rio de Janeiro, onde mora até hoje. Descendente de libaneses, foi 

criado entre Copacabana e uma chácara em Maricá, no interior do estado do RJ. Publicou seu primeiro 

livro, “Conexão Beirute-Teeran”, aos 18 anos, com prefácio de Mansour Challita, ex-embaixador da 

Liga dos Estados Árabes no Brasil. 

O autor tem diversos artigos e ensaios publicados, muitos voltados à questão da formação de leitores 

nas escolas e a popularização da leitura no Brasil. Luis também visita periodicamente escolas de todo 

o País dando palestras e participando de eventos e feiras.  

 

Sobre Carol Rempto 

Carol Rempto é ilustradora nascida e criada em Petrópolis (RJ). Formada em Design Gráfico pela UFJ, 

sempre foi amante do desenho e das artes, mas redescobriu seu amor por ilustrar mundos e contar 

histórias em um curso de intercâmbio na Savannah College of Art and Design, na Geórgia, nos EUA. 

 

 

Ficha Técnica 

Desaparecida 

Autor: Luis Eduardo Matta 

Ilustração: Carol Rempto 

Número de Páginas: 152 

Preço: R$58,90 

 

Sobre a Editora do Brasil: 
 
A Editora do Brasil busca, há mais de 75 anos, renovar os produtos e serviços que levem aos milhares 
de educadores e alunos do Brasil conteúdos atuais e materiais de qualidade. Nos quatro cantos do 
País, professores e gestores utilizam nossos livros e têm acesso a um projeto didático comprometido 
com a ética e com uma educação cada dia melhor. 
 
O compromisso da Editora do Brasil é com o dinamismo do conhecimento e com a educação que 
transforma e é transformada. Mais que nunca, posiciona-se ao lado dos educadores, observando, 
analisando e discutindo os novos desafios do ensino em nosso País. 
 
 

 

 


