A HISTÓRIA
No livro conhecemos uma criança sonhadora, que passeia pelo mundo e vê
muitas coisas diferentes; vê aquilo que os olhos podem ver e aquilo que só a
imaginação pode criar. Conhece leões com jubas brancas, que na verdade eram
as ondas do mar! Vê uma nuvem gorda, o sol com pernas finas e compridas
como uma aranha dourada, borboletas amarelas brincando nas flores e até
mesmo uma garça pronta pra ser fotografada como noiva!
SOBRE O LIVRO E AS ILUSTRAÇÕES
O livro traz um universo mágico para perto do pequeno leitor; coisas que
as crianças enxergam no mundo e aquilo que elas criam com base no que
veem. E claro, aquilo que só enxergam na sua imaginação. O texto, lúdico,
está em perfeita harmonia com as ilustrações extremamente vivas e coloridas,
que exploram o campo da fantasia. As ilustrações extrapolam o texto,
enriquecendo o livro.
PÚBLICO LEITOR
O livro é indicado para crianças a partir de 8 anos.
SOBRE O AUTOR
Cyro de Mattos nasceu em Itabuna, sul da Bahia. Contista, poeta, cronista,
organizador de antologia e autor de livros infantojuvenis, já publicou mais
de 30 livros. Foi distinguido com a Medalha do Mérito do Governo da Bahia.
Está presente em antologias importantes no Brasil, em Portugal, Alemanha,
Itália, Dinamarca, Rússia e Estados Unidos. Integra o Instituto Geográfico e
Histórico da Bahia e a Academia de Letras da Bahia.
SOBRE A ILUSTRADORA
É uma importante Designer Gráfica e ilustradora polonesa. Nasceu em 1978 e
formou-se na Academia de Belas Artes de Varsóvia, em 2005. Ilustrou e fez o
projeto gráfico de muitos livros e já ganhou diversos prêmios, cinco deles pelo
livro O Tamanho do Meu Sonho, publicado pela Editora Biruta em 2010.
RAZÕES PARA A VENDA
• Ilustrações coloridas
• Texto lúdico
• Ilustrações remetem a um universo mágico e onírico
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