
“Mãenhê!” pra lá, 
“Mãenhê!” pra cá, 
criança é sempre igual,
mas no fim nunca se decide.
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Palavras-Chave
Relacionamento entre mãe e filhos e humor.

Atrativos de venda
• Autor do best-seller Até as princesas soltam pum, com mais de 50 mil cópias
vendidas, e de vários livros premiados pela FNLIJ.
• Texto em caixa alta, com frases curtas e de fácil compreensão, ideal para os
leitores em início de alfabetização.
• Ilustrações coloridas e divertidas, que dão vida e enfatizam a mensagem do texto.
• História de fácil identificação para os pais e para pequenos leitores. Relata de
forma divertida uma experiência tão comum no dia a dia.

O livro
Todo dia era a mesma gritaria: “Mãenhê!”.  A mãe não aguentava mais os dois 
filhos a chamando por qualquer motivo. Então, resolveu bolar um plano para 
que isso parasse. Porém... Para descobrir o que aconteceu, é só começar a ler! 

O autor
Ilan Brenman
Escritor com mais de 40 livros publicados, dos quais muitos já foram 
premiados. Autor do sucesso: Até as princesas soltam pum, já traduzido para 
o espanhol e para o coreano. Há mais de vinte anos trabalha com narrativas
e viaja pelo mundo defendendo uma literatura de qualidade para as crianças. 
Para saber mais: www.ilan.com.br. 

O ilustrador
Guilherme Karsten
Nasceu em Blumenau, Santa Catarina, onde reside até hoje com sua esposa. 
Formado em Publicidade e Propaganda, trabalha com ilustração há mais de 
dez anos, desenhando para animações, editoriais e design de moda. Em 2010, 
venceu o 1O Concurso Cultural Livraria da Vila de Ilustração para Iniciantes, 
concurso de âmbito nacional com mais de quatrocentos trabalhos inscritos. 
Este é o seu primeiro livro ilustrado. Para ilustrar este livro, Guilherme utilizou 
lápis, carvão e giz pastel, a colorização é digital.




