
Um livro cheio 
de humor, da 
premiada autora 
alemã Alexandra 
Maxeiner

Lili é uma chata. Pelo menos é isso que sua 
irmã Ana acha. Tanto faz se é na votação 
sobre a cor da casa nova, na caçada a um 
vampiro ou na primeira noite com a nova 
babá: Lilli quer ser o centro das atenções! 
Mas quando chega a hora de mudar de 
casa, é bom saber que ela pode dormir 
no colchão das visitas no quarto da Ana, 
porque também não dá para viver sem ela. 
Um livro cheio de vida, original e muito 
divertido!

Esta história permite trabalhar temas  
como amizade, humor, relacionamento 
familiar e brincadeiras. 

Sugestões de trabalho: existe família perfeita? Quem tem 
irmãos? Como é o convívio entre irmãos? Quais os benefícios e 
quais os contras de se ter irmãos? Quem já precisou da ajuda 
do irmão para resolver algum problema? Como foi? Quem 
já ajudou o irmão quando ele passava por alguma situação 
difícil? Quem não tem irmãos, gostaria de ter? Por que? Como 
é a vida de filho único? Quais as vantagens e desvantagens?

O livro
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Alexandra Maxeiner nasceu em 1971. Ela escreve livros, peças 
de teatro e roteiros de filmes para crianças e adultos. Em 2011, 
ganhou o Prêmio Alemão de Literatura Juvenil. Ela trabalha no ateliê 
comunitário Labor, em Frankfurt. 

Martina Badstuber nasceu em 1972. Depois de formada em 
Decoração, estudou Comunicação na Faculdade de Gestaltung de 
Augsburg. Desde 2004, trabalha como autora e ilustradora de livros 
infantis. 

Hedi Gnädinger nasceu em 1960 e se graduou em Ciências 
Biológicas na Universidade de São Paulo. Desde 1990 mora na 
Alemanha. A ideia de se tornar tradutora nasceu da paixão pelos 
livros infanto-juvenis alemães que ela já traduzia em pensamentos ao 
ler para os filhos.
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Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

Eu, Lili e o resto do 
mundo

• A obra traz uma história 
diferente a cada 
capítulo, abordando 
diversos aspectos da 
dinâmica familiar.


