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Amor, Tolerância, Diversidade, Fantasia, Família e Cores

Atrativos de venda
• Livro na lista dos dez livros mais bonitos de todos os tempos, eleito por crianças,
para a seleção elaborada pela Organização de Incentivo à Leitura Neerlandesa.  
• História encantadora criada por autores internacionalmente reconhecidos, que 
nos fala, de maneira envolvente, das preferências pessoais e da capacidade de  
aceitar e respeitar as diferenças. Uma comovente mensagem de tolerância e um 
delicioso exercício de imaginação.
• Belíssimas ilustrações, ricas em conteúdo e articuladas com o texto, resultando
num alegre e harmonioso casamento entre linguagem verbal e não-verbal, capaz de 
prender a atenção do pequeno leitor, auxiliando e reforçando a boa compreensão da 
narrativa e, também, servindo de incentivo à prática da leitura.

O livro
Como pode alguém gostar de uma única cor? A Ana Azul-escura só gosta de 
azul-escuro e nada mais. Tudo tem de ser azul-escuro. Até a geleia, acredita? 
Ana Azul-Escura é uma rainha, mas ninguém sabe disso. Ela também é bonita 
e coleciona cada maluquice azul-escura! Como aquele peixinho azul-escuro 
que canta ópera. Ana Azul-Escura também é tagarela, adora conversar, mas 
“todo mundo que a vê só consegue dizer: ‘Ohhhhhhhhh!’ e ‘Ahhhhhhhhh!’. E 
mais nada.”. Certo dia, porém, ela encontra o Rei Amarelo-Ouro e por ele se 
apaixona: “é amor à segunda vista”. E agora? O que será que Ana Azul-Escura 
vai fazer para se entender com o Rei Amarelo-Ouro?

O autor
Geert De Kockere nasceu em 1962 em Tielt, 
na Bélgica. Estudou para ser professor, mas 
tornou-se jornalista. Trabalhou em várias 
revistas infantis. Atualmente, é editor-chefe 
de uma revista informativa para jovens 
amantes da natureza. Seus livros já foram 
traduzidos para sete idiomas. 

A ilustradora
Criadora da famosa e divertida bruxinha Nita, Lieve Baeten nasceu em 1954 
e morreu em 2001, em Zonhoven, na Bélgica. Estudou design gráfico e se 
especializou em ilustração de livros de literatura na Academia de Belas-Artes 
da Antuérpia, também na Bélgica. Trabalhou em agências de publicidade e em 
editoras de revistas femininas.

Você conhece a Ana? A Ana Azul-Escura? A Ana é uma rainha. 
Mas ninguém sabe disso. Só ela sabe. A Ana também é uma
autêntica tagarela. Uma tagarela azul-escura e muito, muito 
bonita. Todo mundo que a vê exclama: “Ohhhhhhhhh!” e depois: 
“Ahhhhhhhhh!”. E mais nada. 
Um lindo conto de fadas sobre cores, tolerância e, principalmente, amor.
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Ana Azul-Escura só gosta 
de azul-escuro, ou melhor, 
gostava até conhecer o Rei 
Amarelo-Ouro... 
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E assim começam a conversar. Conversam. Conversam.
Palavras azuis e amarelas misturadas.
Da manhã amarelo-ouro até a noite azul-escura.
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E cada vez que chove, e o sol volta a aparecer, elas pulam 
juntas, formando um grande arco-íris sobre o palácio.
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