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Serviços

Não demora muito e a raposa esquece o rato: ela quer mesmo 
aprender a ler. Descobre então onde o mundo é maior: 

entre as prateleiras de livros.

• Do mesmo autor e da mesma ilustradora de Anália, Natália, Amália.
• Divertida história que conta como funciona uma biblioteca e incen-
tiva a leitura às crianças de forma lúdica.
• Mostra que a amizade pode surgir dos momentos mais improváveis
e que a leitura une os diferentes.

O pequeno rato é o alvo da raposa. Ele corre o mais rápido que 
pode e passa por lugares apertados na tentativa de fugir, mas a 
raposa continua a sua caça. O rato descobre sua salvação em 
uma biblioteca, repleta de livros com histórias e novidades, onde 
apresenta um mundo muito maior à raposa. Ela nunca tinha ouvido 
falar daquilo: “bibioteca???”. E logo esquece o rato para se aventurar 
num novo desafio: aprender a ler. 

Esta simpática história permite explorar temas como aventura, incen-
tivo à leitura, biblioteca, aprendizado, amizade.

O suíço Lorenz Pauli é também autor de Anália, Natália, Amália, 
publicado pela Brinque-Book.
A suíça Kathrin Schärer é ilustradora de Anália, Natália, Amália e au-
tora e ilustradora de Foi assim! Não foi assim, não! Não foi assim, não! 
ambos publicados pela Brinque-Book.

O Livro

Além da história

Sobre o autor e a ilustradora

Na noite seguinte, a raposa voltou.
– Eu quero levar aquele livro de ontem. E você também, rato.

Assim você pode ler histórias para mim sempre. É que eu... eu não 
sei ler.

O rato balançou a cabeça.
– Estou sem tempo. Descobri um livro de mágica. Agora estou

aprendendo a fazer mágica! Mas lá no canto estão os CDs. Talvez 
lá você encontre o áudio do livro.
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