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Destaque do release
A curiosidade de uma criança é capaz de 
desvendar os mais “incríveis” mistérios.

Atrativos de Venda
- Versão criativa e divertida sobre a intimidade das princesas dos contos de 
fadas.
- História que mostra que todos somos bem parecidos.
- Livro com belas e alegres ilustrações.

Sobre o Livro
Laura é uma garotinha (como toda criança) bem curiosa e uma das questões 
que mais a intriga (e a seus colegas de escola também) é saber se as princesas 
soltam ou não pum. Ela recorre ao pai para esclarecer dúvida tão perturbadora, 
que, por sua vez, recorre ao antigo “livro secreto das princesas” e, com ele, a 
confirmação: “sim, Cinderela, Branca de Neve e até a Pequena Sereia sempre 
soltaram pum!”. Mesmo diante da realidade, Laura sabe que as princesas dos 
contos de fadas continuam a ser as mais lindas princesas...

Autor e Ilustradora
ILAN BrENMAN é psicólogo, formado pela PUC de São Paulo, mestre 
e doutorando pela Faculdade de Educação da USP. Autor de mais de 
18 livros, tais como, Clara, As 14 pérolas da Índia e Gabriel, editados 
pela Brinque-Book . É contador de histórias há mais de 16 anos. Mais 
informações: www.ilan.com.br

IoNIt ZILBErMAN nasceu em tel Aviv, mas há 
muitos anos vive em São Paulo. Formou-se em 
artes plásticas e atualmente trabalha como 
ilustradora. Adora livros infantis (não só quando 
está trabalhando), e tem vontade de fazer cinema de 
animação. Ionit também ilustrou outros dois livros 
publicados pela Brinque-Book: João Boboca ou 
João Sabido? e As 14 pérolas da Índia.
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