
Bia e Papai adoram os pássaros e gostariam de conviver mais com 
eles. Mas, para isso acontecer, vão ter de colocar em prática uma ideia 
muito especial…

•	 Nova obra de Stephen Michael King como ilustrador.

•	 Primeiro título do premiado autor australiano Nick Bland na Brinque-Book. 

•	 História delicada, que fala da cumplicidade e admiração mútua entre Bia e seu pai.

O livro
Bia e papai estão estourando de ideias. As ideias de papai são grandes e corajosas e as de Bia 

são simples e bem pensadas. Quando os dois decidem construir algo para atrair os pássaros, 

vão ter de juntar seus esforços para criar algo magnífico.

Além da história
Esta singela história permite trabalhar temas como relacionamento familiar, imaginação 

e natureza.

Bia e seu pai têm uma relação de amor e cumplicidade, apesar de serem bem diferentes. 

Quando os dois criam, cada um à sua maneira, uma árvore magnífica, aprendem que é a 

combinação de seus esforços e ideias que cria soluções fantásticas. 

O autor e o ilustrador
Nick Bland nasceu em 1973, em uma fazenda em Vale Yarra, Austrália. Ele agora vive na 

tropical Darwin, onde começou a trabalhar em tempo integral como ilustrador e autor. Este  

é seu primeiro livro na Brinque-Book.

Stephen Michael King adorava ser criança e não gostou nada quando teve de crescer. 

Portanto, ao sair da escola, teve de buscar a criança que estava perdida dentro de si. 

Hoje em dia ele vive em uma ilha na costa leste da Austrália, em uma casinha, com sua 

mulher, dois filhos e vários animais de estimação. Ele adora ser pai, e seus filhos lhe trazem 

muita inspiração. Ele já tem mais de 15 livros publicados pela Brinque-Book, como Pedro e 

Tina – uma amizade muito especial, Patrícia e Você. 
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