
“Uma série deliciosa, sutil e doce, mas cheia de vida e de 
humor. O mundo de Estela é um lugar que as crianças irão 
querer visitar mais e mais vezes” – School Library Journal

• Autora e ilustradora premiada.

• Texto em letra bastão.
• Ilustrações ricas, texto engraçado e personagens cativantes, fatos que levaram a série 
dos livros para a televisão pelo canal Disney Junior, no Canadá.

O livro
Nesta adorável história assinada por Marie-Louise Gay, Marcos está mais ocupado do que 
nunca, e Estela está, como quase sempre, com o nariz em meio a livros. Ainda assim, a 
menina encontra tempo para ajudar o irmão em seu projeto, além de compartilhar com 
ele os prazeres da leitura com um entusiasmo único e contagiante. Estela lê para Marcos 
balançando-se numa rede, caminhando perto da lagoa ou pendurada de ponta-cabeça 
num galho, como um morcego. Os dois examinam libélulas, ensinam o cachorro Fred a 
empinar pipa e espiam nuvens em formato de coelho no céu. As cativantes ilustrações em 
aquarela e o texto engraçado de Marie-Louise criam um mundo em que a leitura enriquece 

a beleza e a fantasia de um dia perfeito.

Além da história
Esta história permite trabalhar temas como: relacionamento familiar, criatividade, 

cotidiano e humor.

A personagem principal da história exercita o fomento à leitura e estimula o bom 
relacionamento familiar, além de incentivar a prática de atividades simples e prazerosas 
especialmente em contato com a natureza.

A autora e ilustradora
Marie-Louise Gay nasceu em Quebec, no Canadá, e cresceu em uma família nômade. 
Até seus 12 anos já havia mudado de casa por mais de dez vezes, fato que a levou 
a notar que seus melhores e mais presentes amigos seriam sempre os livros. Ainda 
quando criança, Marie-Louise foi reprovada na aula de artes em sua escola, momento 
em que desistiu de desenhar. Mais tarde, quando adolescente, algo “estranho e 
maravilhoso” aconteceu: uma série de criaturas bizarras invadiram seus livros escolares. 
Porcos roxos voavam em meio a equações de matemática, coelhos patinavam por 
verbos em latim e gatos usando tênis de corrida roncavam no meio dos problemas de 
álgebra. Esses desenhos, criados por Marie-Louise, despertaram a paixão pelo mundo 
da arte.
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