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 “Nos novos lares, o povo de 
Israel nunca se esquecia do 
antigo sonho do retorno à 
Terra de onde jorravam leite e 
mel. E, enquanto o sonho não 
se realizava, as histórias foram 
se multiplicando...”
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Palavras-Chave
Reflexão e contos judaicos

Atrativos de venda
• O autor Ilan Brenman, exímio contador de histórias, é o mesmo autor de As 14
pérolas da Índia e As 14 pérolas budistas, e muitos outros sucessos publicados pela 
Brinque-Book. 

• Histórias divertidas, com os mais diversos temas, que nos ensinam as tradições do
povo judeu.
• Ilustrações que retratam em detalhes os contos e mostram um pouco mais sobre a
cultura judaica.

O livro
Quando alguém questionava a simplicidade e a pequenez das parábolas, o 
sábio rei de Israel, Salomão, dizia que com uma pequena vela na mão podiam-
-se encontrar imensos tesouros e, com as parábolas, podiam-se compreender, às 
vezes, profundas ideias.
Um livro com 14 contos para você ler como se estivesse ouvindo Ilan Brenman 
contar.

O autor
Ilan Brenman nasceu em Israel. É filho de argentinos e neto de poloneses e russos. 
Vive no Brasil há mais de 30 anos. Estudou em um colégio judaico paulistano. 
Depois do colégio, fez psicologia na PUC de São Paulo. Também fez mestrado e 
doutorado na Faculdade de Educação da USP. Possui mais de 35 livros publicados, 
muitos premiados e alguns traduzidos para outras línguas. Pela Brinque-Book, 
lançou alguns sucessos, como Até as princesas soltam pum e Mamãe é um lobo!, 
entre outros. Para mais informações, acesse: www.ilan.com.br.

A ilustradora
Ionit Zilberman, assim como o autor, nasceu em Israel e é neta de poloneses e 
russos. Porém, seus pais são do Uruguai. Estudou numa escola judaica ortodoxa. 
Sempre antes de começar a ilustrar, Ionit faz uma pesquisa sobre cores, texturas, 
rostos, paisagens, arquitetura, e outras características que a ajudam a entrar em 
sintonia com determinada cultura e seu povo. Mais que uma pesquisa de imagens, 
Ionit fez um trabalho de vasculhar suas próprias memórias e a memória de sua 
família. O que colheu está em seus desenhos. Para a Brinque-Book, ilustrou Até as 
princesas soltam pum, As 14 pérolas da Índia e As 14 pérolas budistas, entre outros.


