
No povoado de Gavaldon, a cada quatro anos, na 
décima primeira noite do décimo primeiro mês, dois ado-
lescentes somem misteriosamente há mais de dois séculos. 
Na temida ocasião, os pais trancam e protegem seus filhos, 
apavorados com o possível sequestro, que acontece segundo 
uma antiga lenda: os jovens desaparecidos são levados para 
a Escola do Bem e do Mal, onde estudam para se tornar os 
heróis e os vilões das histórias. 

A linda e meiga Sophie torce para ser uma das escolhidas 
e admitida na Escola do Bem. Com seu vestido cor-de-rosa, 
sapatos de cristal e devoção às boas ações, ela sonha em se 
tornar uma princesa. Sua melhor amiga, Agatha, porém, não 
se conforma: como uma cidade inteira pode acreditar em 
tanta baboseira? Com suas roupas pretas desengonçadas, seu 
pesado coturno e um mau-humor permanente, ela é o oposto 
da amiga, que, mesmo assim, é a única que a entende. O 
destino, no entanto, prega uma peça nas duas, que iniciam 
uma aventura que dará pistas sobre quem elas realmente são. 

Este best-seller é o primeiro livro de uma trilogia que 
mostra uma jornada épica em um mundo novo e deslumbran-
te, no qual a única saída para fugir das lendas sobre contos de 
fadas e histórias encantadas é viver intensamente uma delas. 

•
Best-seller do The New York Times

Best-seller da Indie List
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Melhor livro de 2013 da Books-A-Million

Indicação para o prêmio Waterstones de 2014

SOMAN CHAINANI é fascinado por contos 
de fadas (mais que as crianças de Gavaldan). 
Cresceu lendo essas histórias e assistindo 
às animações da Disney. Quando fez sua 
graduação em Harvard, praticamente criou 
uma matéria para ele mesmo, sobre contos 
de fadas, e escreveu uma tese sobre o motivo 
pelo qual os vilões são tão irresistíveis. 

Roteirista aclamado, é mestre pela Co-
lumbia University na área de Cinema (Dire-
ção) e foi ganhador do prêmio máximo da 
instituição, o FMI Fellowship. Seus filmes 
já foram exibidos em mais de 150 festivais ao 
redor do mundo, tendo ganhado mais de 30 
prêmios de júri e público. Suas premiações 
como autor incluem o Big Bear Lake, o New 
Draft, o CAPE Foundation, o Sun Valey Wri-
ters’ Conference e o cobiçado Shasha Grant, 
concedido por um júri internacional de exe-
cutivos de cinema.

Quando não está escrevendo histórias 
ou lecionando em Nova York, Soman é um 
jogador de tênis habilidoso e difícil de vencer 
(ficou dez anos sem perder um primeiro set!). 
Até que começou a escrever A Escola do Bem 
e do Mal. Agora, ele perde sempre. 

Acompanhe o autor em: 
 www.somanchainani.net
 www.schoolforgoodandevil.com
 www.facebook.com/TheSchoolForGoodAndEvil
 twitter.com/somanchainani
 somanchainani.tumblr.com

“Criação incrível, A Escola do Bem e do Mal 
é uma história divertida feita por um escritor 
pronto para ser alçado ao topo da categoria.”

Gregory Maguire
Autor do best-seller Maligna (Wicked)

"Rico e diferente.”
Kirkus Reviews

“Soman Chainani imaginou lindamente um 
universo em que o conto de fadas ganha vida, 
um lugar onde cada princesa tem um futuro 
do tipo ‘viveram felizes para sempre’ e um vi-
lão com destino trágico. Porém, em A Escola 
do Bem e do Mal, nem sempre está definido 
quem é quem.” 

David Magee
Roteirista de A vida de Pi  

e Em busca da Terra do Nunca

“No mundo imaginado ricamente por Chaina-
ni, a ação não para nem por um milésimo de 
segundo. Os jovens leitores não vão conseguir 
deixar de virar as páginas até chegar ao final 
surpreendente e gratificante.”

Tor Seidler
Autor de Mean Margaret,  

finalista do National Book Award

“Estreia inteligente e arrebatadora de Soman 
Chainani, garantia de fazer qualquer garota 
pensar duas vezes antes de querer ser uma prin-
cesa. Se pudesse enfeitiçar a todos para que o 
lessem, eu o faria. Nota A!”

Entertainment Weekly

 “Não é sempre que surge alguém que conse-
gue reinventar os contos de fadas e recuperar 
a magia que eles possuem. Chainani combina 
a energia veloz da linguagem de Roald Dahl 
com a intensidade existencial das tramas de 
J. K. Rowling para criar seu próprio universo. 
Faz uso da magia das palavras e da poesia da 
amizade para impressionar e encantar, e para 
que continuemos virando as páginas.”

Maria Tatar
Professora e chefe da cadeira de  

Folclore e Mitologia de Harvard e autora de  
Contos de Fadas (The Classic Fairy Tales)
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