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No Coraçãoe
Na Bolsa

Laurence Bourguignon                      Valérie d´Heur Palavras-Chave
Relacionamento mãe e filho – Curiosidade – Infância – Independência

Destaque do release 
A mãe sempre leva seu filho no coração.

Atrativos de Venda
- Laurence Bourguignon trabalhou por dez anos numa livraria especializada
em Literatura infantil. 

- Ilustrações delicadas e harmoniosas.
- Livro sobre o relacionamento de mãe e filho.
- O assunto do livro ajuda a dar segurança e independência às crianças.
- O canguru tem uma bolsa na barriga onde carrega os filhotes e os protege.

Sobre o livro
O Pequeno Canguru se sente muito bem na bolsa de sua mãe, e 
por algum motivo não quer sair de lá.

O Pequeno Canguru, assim como tantas outras crianças pelo 
mundo todo, se sente muito bem e seguro na companhia de 
sua mãe – dentro da bolsa -, porém, ele não gosta de sair de 
dentro da bolsa dela. Ele acha que se sair de lá não poderá ouvir 
as batidas do coração da Mamãe Canguru. Com lindas ilustrações, 
este livro traz uma encantadora forma de ensinar às crianças a serem 
independentes com segurança. 

Autora e ilustradora
LAURENCE BOURGUIGNON nasceu em 1963, na Bélgica. Trabalhou por dez anos numa 
livraria especializada em literatura infantil. Além de escrever histórias para crianças e de ter diversos 
livros publicados, desde 1992, ela trabalha também como editora. Seus livros já foram traduzidos 
em diversas línguas.

VALÉRIE D’HEUR é ilustradora e também nasceu na Bélgica, no ano de 1969. Estudou artes 
gráficas e pouco a pouco deixou de lado o trabalho com propaganda para se dedicar a um 
sonho: escrever e ilustrar livros infantis. O que ela mais gosta é de desenhar animais. Ela lhes dá 
uma naturalidade que emociona. Seus livros já foram publicados em diversos países. 


