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Palavras-Chave
Cooperação, diálogo, comportamento, proatividade

Atrativos de venda
• Dos mesmos autores de Fome de Urso, Dona Dolares, Só um Pulinho de Gato,                
Em Casa e Uma Coroa à Procura de um Rei.
• Os livros Em casa e Só um pulinho de gato foram premiados pela FNLIJ, em
2007, e Fome de Urso, em 2008.
• História que demonstra a importância de mudarmos nossas atitudes frente à
adversidade. 

O livro
O rio e a ponte que o atravessa guardam muitas histórias. Certo dia, um urso e 
um gigante topam um com o outro no meio da longa e estreita ponte. Nenhum 
deles aceita recuar, nenhum quer arredar o pé, mas não podem passar ao mesmo 
tempo. Como será que os grandalhões chegarão aos seus respectivos destinos?

O autor e a ilustradora
Heinz Janisch é austríaco. Trabalha como freelancer para a estação de rádio 
austríaca Orf Horfunk desde 1982. Ele escreve para crianças e adultos e já 
recebeu importantes prêmios por seu trabalho literário.

Helga Bansch é austríaca. Desde 1978, leciona em uma escola primária na região 
de Steiermark, na Áustria. Ela também trabalha com crianças com problemas de 
comportamento, encorajando-as a usar a pintura como meio de expressão. Seu 
trabalho artístico inclui pintura, escultura e maquiagem.


