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Palavras-Chave
Camaleão, relação familiar, brincadeira

Atrativos de venda
• Estreia do autor suiço Lorenz Pauli na Brinque-Book.
• Ilustrações camuflam personagens no livro.
• Foco na relação entre avó e neta.

O livro
“Natália é Natália. Amália é a mãe dela. E Anália é a avó de Natália. Mas 
Anália também é a mãe de Amália.  Tão complicado e tão simples assim”. 

Natália, Amália e Anália formam uma família de camaleões e não há nada 
mais divertido para essa espécie do que brincar de esconde-esconde. 
Enquanto a vovó Anália tampa o rosto e conta até quarenta, Natália corre em 
busca de um bom esconderijo. Será que o xixá-fedorento é uma boa opção? 
Que tal se pendurar de cabeça para baixo entre os morcegos? Ou será melhor 
se esconder entre os ouriços? Embarque nesta aventura, que revela de forma 
simples e delicada afinidades entre a infância e a terceira idade.

O autor e a ilustradora
Lorenz Pauli nasceu em 1967 e desde 1989 trabalha como professor de pré- 
-escola em Zollikofen, Suíça. Durante dois anos, especializou-se em educação 
para adultos, mas o jardim de infância sempre esteve em seu coração. Lorenz 
é casado e tem dois filhos. Sua histórias são escritas para crianças entre 4 e 
11 anos de idade e para os adultos que as acompanham.

Kathrin Shärer nasceu na Basileia, Suíça, em 1969. É formada em arte e 
artesanato na Academia de Arte e Design da Basileia. Além de ilustradora 
freelancer, ela é autora com experiência pedagógica como educadora de 
crianças em fase de alfabetização e também com distúrbios de fala. Pela 
Brinque-Book, Kathrin já escreveu e ilustrou Foi assim! Não foi assim, não! 


