Foto: Luciana Nunes

Lauro Henriques Jr.

Ionit Zilberman

Lauro Henriques Jr. é jornalista, escritor e poeta
com importantes trabalhos realizados, por exemplo,
na revista Superinteressante e no Almanaque Abril.
Como bom mineiro, é um contador de causos
inveterado. Nascido em Belo Horizonte (MG),
vive há vários anos em São Paulo e tem dez livros
publicados, um deles já traduzido para o espanhol.
Entre suas obras, estão os infantis O segredo do
anel e Só rindo mesmo, ambos publicados pela
Tordesilhinhas.

Um homem é avisado em um sonho que, numa
cidade distante, encontraria um tesouro. Um
nobre samurai sai em busca de um vilão que
maltratara seu mestre. Uma esperta senhora dá
uma boa lição em dois amigos que se acham os donos da
verdade. Um velho fazendeiro, insatisfeito com o resultado de
sua colheita, desafia a natureza. Os sete contos universais
de O enigma do Sete-estrelas abordam valores fundamentais
como honra, empatia, resiliência, amizade e tolerância,
deixando lições profundas que farão você refletir e aprender
a olhar para si mesmo.
ISBN: 978-65-5688-019-8

9

786556

880198

Foto: Brett Odette

e outros contos universais

Ionit Zilberman nasceu em Tel Aviv, Israel, e, ainda
menina, veio com os pais morar em São Paulo.
Graduou-se em Artes Plásticas na FAAP e, depois de
ilustrar por alguns anos para as principais revistas do
país, a partir de 2006 passou a dedicar-se aos livros
ilustrados com exclusividade. Em 2011, participou da
mostra do SESC “Linhas de Histórias – um panorama
do livro ilustrado no Brasil”. Em 2018, esteve entre
os finalistas do Prêmio Jabuti na categoria Melhor
Ilustração. Já ilustrou mais de cinquenta livros no Brasil,
alguns deles traduzidos para outros idiomas. Neste livro,
utilizou tinta acrílica e lápis de cor sobre papel.

Lauro Henriques Jr.

Ionit Zilberman

e outros contos universais

Sumário
O enigma do Sete-estrelas

9

A vida tem sempre razão

17

A ação correta

23
27

O tijolo de ouro
O veneno sutil

31

Os donos da verdade
O gênio da árvore

37
41

A meu filho Ícaro, com todo amor e alegria.
				
– Lauro

Para Patricia Decot Pernambuco, com amor.
					
– Ionit

O enigma
do Sete-estrelas

erta vez, no misterioso tempo das arábias, um homem correto e trabalhador
havia terminado mais um dia de labuta quando resolveu descansar um pouco sob a
figueira em seu jardim. Só que, de tão cansado, ele adormeceu ali mesmo, debaixo da árvore.
Então, durante um sonho, ele recebeu a visita de um ser fantástico que apareceu do
nada à sua frente. Era a pessoa mais nobre, serena e elegante que ele já tinha visto. E esse
homem trazia marcas incríveis na testa: sete estrelas reluzentes.
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Porém, o mais surpreendente ainda estava por vir. O enigmático visitante se
aproximou e, tirando uma moeda de ouro da boca, disse:
— Preste atenção, meu amigo, um grande tesouro o aguarda na cidade de Isfahan,
na Pérsia. Deixe tudo o que estiver fazendo e vá buscá-lo. As estrelas guiarão o seu caminho.
Nesse instante, o homem despertou. E ainda de madrugada partiu para a longa
jornada que o levaria até o tesouro – ele vivia na cidade do Cairo, no Egito, e precisaria
caminhar por várias semanas até chegar às distantes terras da Pérsia.
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A viagem foi cercada de perigos e dificuldades. Não bastasse a distância, ele precisou
enfrentar vários obstáculos, como enormes penhascos, tempestades de areia e um calor
infernal na travessia por desertos e terrenos selvagens. Além disso, ainda teve que escapar dos
ataques de todo tipo de feras, serpentes e bandidos.
Mas, ufa!, o destino parecia estar a seu lado – e, finalmente, no meio de uma noite
silenciosa, ele chegou a Isfahan. Lá, como já era muito tarde, resolveu dormir no banco
de uma praça. E adormeceu olhando para as estrelas que, do alto do céu, haviam guiado
seu caminho.
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Contudo, enquanto ele dormia, um bando de ladrões invadiu uma casa ao lado da
praça. Quando os moradores perceberam, toda a vizinhança começou a gritar pela polícia,
que chegou rapidamente, mas não a tempo de pegar os criminosos. O capitão, então,
mandou seus guardas vasculharem a praça. E foi lá que eles encontraram o viajante, que
não teve tempo nem de abrir a boca – suspeitando que fosse um dos ladrões, os policiais o
espancaram até deixá-lo à beira da morte.
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Levado para a cadeia, o pobre homem só recuperou os sentidos dias depois, quando
foi interrogado pelo capitão:
— De onde você vem, estrangeiro?
— Venho da cidade do Cairo — respondeu o prisioneiro.
— E por que veio até a Pérsia?
Conformado com seu azar, o viajante contou a verdade:
— Num sonho, recebi a visita de um homem misterioso, que tinha sete estrelas na
testa, e ele me disse para vir até a Pérsia, pois aqui eu encontraria um grande tesouro. Mas,
pelo visto, esse tesouro deve ser a surra gigante que vocês me deram.
14

Todos notaram que o forasteiro dizia a verdade. Mas foi com enorme desprezo que o
capitão lhe disse:
— Você só pode ser um completo idiota para fazer uma viagem dessas por causa de
um sonho! Eu mesmo já sonhei três vezes com uma casa que fica na cidade do Cairo. No
jardim dessa casa, há um relógio de sol e uma figueira. E atrás da figueira, há uma fonte,
onde estaria enterrado um tesouro. Acontece que, obviamente, não dei ouvidos a essa
maluquice. Ao contrário de você, homem tolo e sem juízo, que deixou o conforto de sua
vida para ir atrás de um delírio.
E o capitão completou, soltando uma gargalhada de zombaria:
— Vá, volte para a sua terra com seus sonhos malucos!
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O homem pegou suas coisas e foi embora em silêncio. Porém, foi com um sorriso de
natureza completamente diferente que ele regressou à sua casa na cidade do Cairo. Afinal,
chegando lá, confirmou o que já sabia: que sua casa era a mesma do sonho do capitão! Ele,
então, atravessou o jardim, passou pelo relógio de sol, pela enorme figueira e, sob a fonte
atrás da árvore, desenterrou o mais magnífico dos tesouros.
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