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Fred é um garoto da cidade de Pomerode, em Santa Catarina,
fundada por imigrantes alemães. Sua principal curtição é praticar
mountain bike nas trilhas das montanhas de sua cidade, comer
o chucrute e o strudel feitos por sua avó Catarina e jogar peca
com seu avô, que tem um jeito de falar que mistura português e
alemão.
De repente, o destino leva Fred para o Pantanal Mato-grossense, onde seu pai recebeu um convite para trabalhar em uma
agência de turismo. Começa aí a incursão do garoto em um mundo
totalmente diferente do que ele conhecia até então: a pequena e
tranquila Pomerode. No Pantanal, ele vai conhecer novas paisagens, um jeito diferente de se relacionar com a cidade, comidas
com ingredientes inusitados, novas formas de se vestir, de trabalhar, de se locomover e de lidar com a natureza, bem diferente da
relação que ele tinha com as montanhas de sua cidade: no Pantanal, tudo é plano.
No Pantanal, Fred conhecerá um novo amigo, Pedro, tão diferente dele, e ao mesmo tempo, tão igual – a mesma curiosidade
diante do mundo, o mesmo gosto por aventuras, a mesma disposição para aprender coisas novas. Pedro adora andar a cavalo, olhar
os bois, os tamanduás e os tuiuiús, comer arroz de carreteiro, carne-seca, pacu assado, chipa, sopa paraguaia e caldo de piranha.
Por meio dessa amizade, Ricardo Dreguer mostra, sem que o
jovem leitor perceba, envolvido que está com a narrativa, como se
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dá a integração dos seres humanos de culturas diferentes. Aos
poucos, a história vai suscitando discussões bastante atuais sobre a relação das pessoas com o meio em que vivem, não necessariamente com o meio em que nascem. De forma mais profunda,
o autor conduz o leitor a se dar conta daquilo que nos leva a ser
o que somos.
Como toda obra diferenciada, o livro não termina com o ponto
final da história, mas propicia fecundas reflexões e que o aluno
imagine os outros caminhos que a história pode seguir. O livro ainda traz boxes complementares que acompanham a narrativa com
informações sobre elementos contidos no enredo, além de ser
belamente ilustrado pelo artista gráfico Thiago Lopes, que mescla
desenho com fotografia.
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lido um outro livro da série, O surfista e o sertanejo.
Assim, as crianças puderam ter um panorama bem

Um pouco sobre o autor

diverso de regiões do Brasil. Compararam as localidades apresentadas nas histórias. Também compararam os locais descritos nos livros com nossa
cidade e com a cidade em que vivíamos. Ainda conseguiram estabelecer uma relação entre o Pantanal
e o Sertão, ambas regiões que mudam bastante de
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