
Quando se muda para um palácio à prova de ervilhas, Lulu Flor de 
Maio acredita que sua vida será perfeita. Mas será que tudo será como 
ela imagina?

•	 História moderna e divertida, que traz um conto tradicional sob uma nova perspectiva.

•	 Conto que trata relação, às vezes difícil, dos pequenos com os legumes.

•	 Texto rimado e ilustrações cativantes.

•	 Título que faz parte da iniciativa Ler e Ouvir, um recurso de leitura compartilhada que

pode ser acessado gratuitamente, escaneando-se o QR code no interior do livro.

O livro
Lulu Flor de Maio faz tudo com perfeição, até criar uma confusão!

Quando ela passou mal comendo ervilhas, o pai chamou o doutor,  que diagnosticou um 

severo caso  de “princesite” e recomendou que  Lulu fosse morar no palácio. Mas será que 

uma vida livre de ervilhas no luxo do castelo é tão boa quanto parece?

Além da história
Esta engraçada história permite tratar temas como contos de fada, alimentos e expectativas.

Nesta história, a autora traz a trama do tradicional A princesa e a ervilha, de Hans Christian 

Andersen, para o mundo contemporâneo,  adaptando a realidade mágica da história 

para o cotidiano da pequena Lulu Flor de Maio, que, incentivada por seu pai cozinheiro e 

desencorajada pela vida real do palácio, descobre que comer ervilhas pode não ser tão ruim 

assim. 

A autora e a ilustradora
Caryl Hart é uma escritora de livros infantis em tempo integral que também dirige workshops 

criativos em escolas locais. Ela vive no alto de um monte no distrito de Peak, Inglaterra, com 

o seu marido, duas filhas, um gato preto, um peixinho dourado e quatro galinhas. Seu lugar

favorito é a biblioteca local, porque é cheia de livros.

Sarah Warburton cresceu em Anglesey, Inglaterra. Ela passou a infância desenhando cavalos 

atrás das caixas de cereal matinal. Ela criou diversos livros e gosta de trabalhar com uma 

ampla combinação de esboços a lápis de cor, caneta digital e tradicional, tinta e aquarela.
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