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Serviços

Uma menina, uma escada, um sonho, um sorriso que encanta. O que 
existe além das nuvens? A menina vai tentar descobrir.

• Do premiado autor André Neves, vencedor do Prêmio Jabuti 2011
com o livro Obax, publicado pela Brinque-Book.
• Curiosidade: De autor brasileiro, a obra foi publicada primeiro na
Itália e agora chega ao Brasil.
• Delicada história que mostra que sonhar é essencial para a vida e
que se persistirmos em alcançar nossos objetivos, tudo é possível.

Essa é a história de uma menina que sonhava em ser como um pássaro 
para poder ter uma nuvem só para ela. “Ela pensava: ‘Lá em cima, 
alguma coisa existe. Deus, fadas, anjos ou gente de verdade’.” Porém, 
na cidade em que vivia, ninguém tinha tempo para sonhar. A menina 
resolve subir na montanha mais alta daquele lugar para poder pegar 
uma nuvem. Nessa montanha vivia um menino. Ele não achava a menor 
graça em olhar o céu, mas achava o sorriso da menina a coisa mais bela 
do mundo. E para vê-la sorrir para sempre, ele deu o melhor presente 
que ela poderia imaginar...

Essa delicada história permite explorar temas como sonhos, imagina-
ção, amizade e perseverança.

O pernambucano André Neves é autor e ilustrador do livro Obax, e 
ilustrador dos livros O Caso da lagarta que tomou chá de sumiço e O 
colecionador de segredos, ambos publicados pela Brinque-Book.
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