
O livro 
Pipoca era uma galinha muito simpática. A mais simpática da 
fazenda Fricotico. Insistia em dizer olá para todos os amigos pela 
manhã, usava palavras como maravilhoso, fabuloso e alegrava 
todo mundo. Além disso, ela também contava histórias e fazia 
companhia aos outros animais. Até que um dia, no celeiro, en-
controu um misterioso retângulo iluminado que dizia olá. O que 
seria aquele objeto? Ela resolveu dizer olá também, já que era tão 
simpática, e de “olá” em “olá”, foi fazendo novos amigos. Será? 
Uma divertida fábula sobre relacionamentos na era da tecnologia, 
ilustrada com as cores, a irreverência e o talento de Nick Bland.

Em sala de aula
Tecnologia, convivência social e amizade são temas tratados nessa 
história. A protagonista, Pipoca, tem acesso ao celular e começa a 
fazer amigos virtualmente. Nesse momento, abandona os amigos 
reais, pois os virtuais tomam todo o seu tempo e falam com ela dia 
e noite. Pode ser um bom ponto de partida para conversar com 
as crianças sobre o uso que os adultos fazem do celular. Como 
pais e mães se comportam quando estão com os aparelhos? O 
que as crianças sentem diante disso? E elas? Usam celular? Como 
e em que situações? Se elas fossem a Pipoca, tratariam os amigos 
reais dessa forma? O que as crianças sentiram quando Pipoca 
abandonou seus amigos? Elas imaginaram que os amigos virtuais 
seriam lobos? Por quê? O que fariam se fossem amigos de Pipoca 
e a vissem em perigo? O que é ser amigo, afinal?

Sobre o autor e a tradutora
Nick Bland nasceu em uma fazenda na Austrália, em 1973. 
Filho de um artista e de uma professora, brincou e fez travessuras 
no ateliê do pai. Sempre quis ser escritor e cartunista. Em 1996, 
trabalhando em uma livraria, descobriu como unir as duas pai-
xões. Este é o oitavo livro de Bland pela Brinque-Book.

Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. For-
mou-se em letras anglo-germânicas na PUC-RJ e fez mestrado em 
linguística na Universidade de Washington, nos EUA. Já traduziu 
mais de 200 títulos da Brinque-Book, muitos dos quais ganharam 
prêmios de Melhor Tradução da FNLIJ.

• Livro do premiado Nick Bland, 
autor de O livro errado e O urso 
rabugento, entre outros.

• Fábula sobre um tema bem con-
temporâneo: usos e abusos da 
tecnologia.

• Bem-humorado, divertido e irre-
verente.
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A fabulosa máquina 
de amigos
Novo livro do premiado autor e ilustrador 
Nick Bland, essa fábula trata de amizades 
no tempo da tecnologia


