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Palavras-Chave
Infância, humor, relação entre irmãos, gostos, acessórios.

Atrativos de venda

• Quinto livro com os personagens Clara e Gabriel
• Texto em caixa alta, com frases curtas e de fácil compreensão, ideal para leitores
em início de alfabetização 
•Indicado para leitura compartilhada

O livro
Gabriel não entendia a paixão de sua irmã Clara por uma tiara azul. Até o 
dia em que é surpreendido por seu pai, que lhe presenteia com uma caixa. 
Curioso, Gabriel abre rapidamente o embrulho para ver o que tem dentro 
e se encanta. Primeiro, ele fica paralisado, estático, imóvel, pasmo, quase 
hipnotizado diante daquela imagem e, depois, pula, dá cambalhotas e se 
arrasta pelo chão. Qual será o presente que deixou o Gabriel assim? 

O autor e a ilustradora
Ilan Brenman nasceu em Israel, em 1973, e mora no Brasil desde 1979. É 
psicólogo, com doutorado em Educação pela USP. Pai de duas lindas meninas 
sapecas, Ilan é autor de mais de 40 livros infantis e juvenis, muitos premiados 
e alguns já publicados no exterior. Pela Brinque-Book, publicou os sucessos 
Até as Princesas Soltam Pum, As 14 Pérolas da Índia e Mamãe é um Lobo!, 
entre outros.

Silvana Rando nasceu em Sorocaba, interior de São Paulo. Desde 2006, 
trabalha como ilustradora e adora o universo infantil. Ilustrou dezoito livros, 
entre eles Peppa e Gildo, publicados pela Brinque-Book, dos quais também é 
autora. A Clara e o Gabriel foram os primeiros personagens que ela criou para 
os textos do autor Ilan Brenman.


