
Literatura / Juvenil A Armadilha da Hera 
Stella Tarakson  

O Tim Baker achava que as suas aventuras tinham 

chegado ao fim, até que dá por si a viajar para a Grécia 

Antiga à boleia de uma jarra roubada. 

O Tim não tarda a ver-se cercado por um EXÉRCITO DE 

PAVÕES e a braços com um herói fascinado consigo 

próprio. 

LARGA A PORCARIA DO ESPELHO, TESEU! 

Ainda bem que a sua nova amiga Zoe está lá para o 

ajudar.  Mas, por favor, não contes nada ao pai dela… 
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Stella Tarakson tirou o curso de Direito, mas a sua verdadeira paixão foi 

sempre escrever e não tardou que deixasse o emprego «com futuro» 

numa firma de advogados para mergulhar de cabeça no mundo da 

edição. Já escreveu mais de 30 livros. Filha de emigrantes gregos, Stella 

cresceu rodeada de histórias sobre a mitologia grega e foi o seu amor 

pela Grécia que a inspirou a escrever a coleção Heróis Aselhas. 

O Tim achava que as suas aventuras tinham chegado ao fim, até que dá por si a viajar para a Grécia Antiga à 

boleia de uma jarra roubada. O Tim não tarda a ver-se cercado por um EXÉRCITO DE PAVÕES e a braços com 

um herói fascinado consigo próprio. Ainda bem que Zoe está lá para o ajudar.  Mas não contes nada ao pai 

dela. 
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Uma coleção cativante, divertida e educativa, totalmente ilustrada e inspirada na mitologia grega mas 

abordando assuntos atuais. 

Porquê este livro? 


