
Depois de alguns percalços, Lili finalmente encontrou um bichinho de 
estimação para chamar de seu. Mas será que o gatinho é mesmo do 
jeito que ela imaginava?

• Uma divertida sequência para as aventuras de Lili, protagonista de Oi, au-au!.

• Ilustrações alegres e chamativas, que cativam os leitores.

• Texto em caixa alta.

O livro
Lili fi nalmente ganhou um bichinho de sua mãe. Não um au-au – como ela queria – pois 

segundo sua mãe eles fazem muita bagunça, mas sim um gatinho. Ele parecia ser tranquilo e 

bem comportado – até Lili deixá-lo sozinho. Será que o bichinho é mesmo tão levado, ou há 

outro aprontando pela casa?

Além da história
Esta história permite trabalhar temas como humor, animais domésticos e selvagens e 

contrastes.

Nessa sequência para as aventuras de Lili, o humor surge da oposição entre a percepção da 

menina, que não vê em nenhum momento o verdadeiro “gatinho levado”,  e a do leitor, para 

quem as proporções quase gigantescas do real culpado são comicamente evidentes. Neste 

jogo de contrastes, a realidade da história revela toda sua graça, descortinando ao leitor um 

universo onde animais selvagens fogem do zoológico e, despercebidamente, invadem casas, 

tornando o fantástico parte do cotidiano, como na imaginação de toda criança. As ilustrações 

em estilo cartoon do autor dão cor e forma a esse mundo.

Sobre o autor
Adam Stower tem uma imaginação fértil e adora histórias de fantasia e aventura. Ele se 

formou em ilustração na Norwich School of Art and Design e tem um mestrado em Ilustração 

Narrativa pela Universidade de Brighton, ambas no Reino Unido. 

Adam escreveu Gatinho Levado! para todos aqueles que já levaram a culpa por algo que não 

fi zeram. Ele espera sinceramente que algum dia algo que eles também não fi zeram lhes traga 

fama e riqueza!

Atualmente ele vive e trabalha em Brighton, ilustrando livros para crianças de todas as idades.
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