
O livro 
Algo estranho está acontecendo no conto O patinho feio. Um 
crocodilo furioso surge de repente e começa a se intrometer na 
narrativa. As palavras, as frases e as páginas estão em perigo! 
O patinho vai precisar de toda ajuda possível para salvar a sua 
história. E você, leitor, terá de entrar em ação! O divertido Abra 
com cuidado! – em que um clássico é revirado, rasgado, masti-
gado – desafia o leitor a desbravá-lo, incentivando-o a enfrentar 
seus próprios medos.

Em sala de aula
Com humor, a obra permite trabalhar temas como medo, leitor 
personagem, interatividade, metalinguagem e clássico reconta-
do. Partindo do conhecido conto O patinho feio, de Hans Chris-
tian Andersen, essa versão revirada leva os pequenos leitores 
a explorarem o objeto livro. De que esse objeto se compõe? 
Letras, frases, tinta, papel? Como as histórias se formam? Há um 
único jeito de contá-las? Aqui, o conto tradicional é subvertido 
pela presença de um elemento estranho, um crocodilo que surge 
do nada e instiga os leitores a se tornarem também protagonis-
tas, encorajando-os a enfrentarem seus medos. Todo mundo tem 
medo de crocodilo? E se os alunos decidirem trocar o monstro 
aterrorizante dessa narrativa por outro? Combinados, texto e 
ilustração criam um jogo com o enredo, os personagens e o 
leitor, de tal forma que o grande protagonista dessa história vem 
a ser o próprio livro.

Sobre o autor e a ilustradora
Nick Bromley trabalha com edição de livros didáticos. O livro 
Abra com cuidado! marca sua estreia na literatura infantil. Em 
2014, a obra foi agraciada com quatro prêmios internacionais, 
dentre os quais os ingleses Waterstones Children’s Book Prize e 
Oldham’s Brilliant Book Awards.

Nicola O’byrne é uma premiada autora e ilustradora de livros 
infantis. Formou-se em ilustração na Edinburgh College of Art e 
é mestre em gravuras pela Camberwell College of Art. Nicola 
nasceu em Suazilândia, sul da África, e atualmente vive em Los 
Angeles, Estados Unidos.

Abra com 
cuidado!
Um livro mordido!

• Ganhador de 4 prêmios 
internacionais.

• Traduzido para mais de 15 
línguas.

• Humor, livro interativo, leitor 
personagem.
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