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Serviços

Corina acordou com um plano mirabolante: cavar o maior buraco do 
mundo. Entre obstáculos e descobertas nasce uma história delicada e 

divertida sobre a curiosidade e persistência de todas as crianças, sobre 
sonhos que só ganham asas com o apoio dos pais

• Obra da premiada autora Marie-Louise Gay, que já vendeu cerca de
105 mil exemplares de seus livros no Brasil.
• Mesma autora dos personagens de sucesso Estela e Marcos.
• História que incentiva os pequenos a ter persistência, mesmo nos
momentos mais desafiadores, e, os pais, a dar asas aos sonhos infantis.

Corina Curiosa é uma coelhinha alegre e animada, que tem uma 
imaginação muito fértil. Um dia ela acorda com um plano: vai cavar o 
maior buraco do mundo! Não um buraquinho de rato. Nem um buraco 
médio de coelho. Mas o maior buraco do mundo! Incentivada por seu 
pai, Corina parte para a grande aventura. Será que ela vai achar um 
tesouro de piratas ou um osso de dinossauro? Será que encontrará um 
pinguim? Tudo pode acontecer!

Essa simpática história permite explorar temas como coragem, criativi-
dade, imaginação, persistência, curiosidade e incentivo paterno.

A canadense Marie-Louise Gay já publicou pela Brinque-Book os 
livros: Estela, estrela-do-mar; Estela, fada da floresta; Estela, princesa 
do céu; Estela, rainha da neve; Bom dia, Marcos; Boa noite, Mar-
cos; O que você está fazendo, Marcos? e Quando Estela era muito, 
muito pequena. 
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