
“… uma coisa eu sei: você me ama e eu te amo 
também!”
• Novo livro do premiado autor e ilustrador australiano Stephen Michael King na Brinque-

-Book. .

• Delicadas ilustrações em aquarela.

• História singela, que ressalta a importância do amor e da amizade. 

O livro
Quatro animais amigos brincam na natureza, seja num dia ensolarado, numa tarde de 

ventania ou numa noite escura. Independente do clima, eles sabem que o realmente importa 

é a amizade e o amor que sentem um pelo outro!

Além da história
Esta história permite trabalhar temas como: amor, amizade, natureza e animais.

De maneira singela e delicada e se valendo de um texto sinestésico, mais uma vez 

Stephen Michael King cria uma obra que exprime o essencial: em meio a uma natureza 

quase idílica, quatro animais brincam na certeza de que, não importa o que o acaso 

traga, o amor e o carinho que sentem um pelo outro sempre os manterá unidos. 

O autor e ilustrador

Stephen Michael King adorava ser criança e não gostou muito quando teve de 

crescer. Assim, quando terminou a escola, Stephen desenhava e escrevia o tempo 

todo, e isso se tornou a sua nova voz. E, como consequência do seu intenso amor pela 

literatura e pelas artes, Stephen se tornou um grande nome da literatura infantil.
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