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Eu troco o que é meu pelo que é seu: eu fico feliz, você fica feliz. 
Entre uma troca e outra, o urso e o arganaz descobrem o que é 
importante de fato.
•	 Mais um livro da premiada dupla suíça Lorenz Pauli e Kathrin Schärer, autora dos sucessos 

Anália, Natália, Amália e Bibioteca??? Uma biblioteca pode fazer milagres!.

•	 Livro poético e divertido, que fala às crianças da importância da amizade e de saber 
compartilhar.

•	 Ilustrações vibrantes e modernas, que acrescentam colorido e movimento à história. 

O livro
O urso e o arganaz se encontram no meio da floresta. O urso tem uma almofada, o arganaz 
uma flauta. Eles decidem trocar uma coisa pela outra: assim o arganaz pode descansar e o 
urso pode tocar música. Depois, fazem mais uma troca vantajosa: a flauta do urso pela música 
que o arganaz sabe tocar. E depois mais uma troca, mais uma e mais uma. Ao final de muitas 
trocas e diálogos, os dois chegam à mesma conclusão: nada tem mais valor do que a amizade.

Além da história
Esta delicada história permite trabalhar temas como amizade, trocas e 
compartilhamento.

Na história do urso e do arganaz, o que começa como uma troca que beneficia ambos 
logo extrapola essa simples relação de dependência mútua: o convívio faz com que 
tanto o urso quanto o arganaz percebam que o que de fato importa não são os bens 
materiais, mas sim a amizade que criaram. Sob essa ótica, surge a alegria de presentear; 
e tudo pode ser usado para presentear um amigo: o luar refletido na água, o perfume 
das flores, o azul, o amarelo e o vermelho. As ilustrações de Kathrin Schärer traduzem 
perfeitamente essa fábula sobre amizade e desapego.

O autor e a ilustradora
Lorenz Pauli nasceu em 1967. Desde 1989 trabalha como professor de educação 
infantil em Zollikofen, na Suíça. Pela Brinque-Book, é autor de Bibioteca??? Uma 
biblioteca pode fazer milagres e Anália, Natália, Amália.

Kathrin Schärer nasceu na Basileia, Suíça, em 1969. É uma autora com experiência 
pedagógica como educadora de crianças em fase de alfabetização e também com 
distúrbios de fala. Pela Brinque-Book, é autora de Foi assim! Não foi assim, não! Não foi 
assim, não!, além de ilustradora de Bibioteca??? Uma biblioteca pode fazer milagres! e 
Anália, Natália, Amália.


