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 A mitologia grega faz parte do nosso 
cotidiano, sem mesmo nos darmos conta 
disso. Quando falamos de cronômetro 
(Titã Crono), de algo afrodisíaco (deusa 
Afrodite), de um presente de grego 
(Cavalo de Troia), ou de uma sensação 
de Pânico (Pã), são todos repertórios 

Esta obra permite trabalhar temas como pluralidade cultural, 
costumes e mitologia grega. 
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Ilan Brenman tem mais de 60 livros publicados, possui diversos 
prêmios e traduções pelo mundo. É formado em psicologia (PUC/SP) 
e é doutor em educação (USP), mas o que gosta mesmo é de inventar 
e recontar histórias. Pela Brinque-Book já publicou quase 20 livros, 
entre eles os sucessos: Até as princesas soltam pum, Gabriel, já para 
o banho! e A tiara da Clara.

Ionit Zilberman nasceu em Tel Aviv (Israel), filha de pai húngaro e 
mãe uruguaia. Vive em São Paulo desde os seis anos, mas se sente 
cidadã do mundo. Desenha desde criança. Mais tarde, já cursando a 
faculdade de Artes Plásticas, redescobriu os livros infantis na pequena 
livraria onde trabalhava e decidiu que queria ilustrar histórias. 
Atualmente trabalha no mercado editorial, tendo ilustrado para 
diversas revistas, jornais e livros infantis.
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Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

• “As 14 pérolas” é uma 
série premiada, com 
títulos ganhadores 
dos selos Altamente 
Recomendável (2012 
e 2010) e Melhor Livro 
de Reconto (2009) pela 
FNLIJ.

• Ilustrações e 
texto cativantes e 
envolventes.

As 14 pérolas
da mitologia grega

advindos da mitologia grega. Conhecê-los 
é compreender como nossa mente funciona e 
visualizar a beleza da criação humana. O livro 
As 14 pérolas da mitologia grega apresenta alguns 
contos desta cultura, que ressoam de forma única naqueles 
que os ouvem.


