
Uma abelha esforçada teve seu mel roubado... quem foi o culpado? 
Todos na floresta são suspeitos… 
O caso do favo de mel é o primeiro título da iniciativa Brinque-Book Ler e Ouvir, que integra 
conteúdos digitais aos livros impressos por meio de novas tecnologias. Os títulos contam com 
leituras gratuitas gravadas em MP3 com locução profissional e efeitos sonoros. Essa leitura pode 
ser acessada via smartphone ou tablet, escaneando o QR code no interior do livro.

•	 Livro com pop-up.

•	 Mais novo título na série de “casos” do autor Milton Célio, que conta, entre outros, com 
os premiados O caso do pote quebrado e O caso das bananas.

•	 Estreia na Brinque-Book da reconhecida ilustradora Taline Schubach.

•	 História que coloca os pequenos leitores em contato com diferentes animais. 

•	 Ilustrações vibrantes e alegres que representam de forma divertida as diferentes 
espécies que participam da história. 

O livro
Depois de um dia de trabalho procurando néctar nas flores uma abelha retorna à sua colmeia 
para descobrir que alguém comera seu mel. Quem será o gatuno? Ajudada por seus amigos 
das redondezas, a abelha interroga todos os suspeitos, mas será que conseguirá encontrar o 
responsável?

Além da história
Esta divertida história permite explorar temas como insetos, responsabilidade, 
mistério e curiosidade.

Este novo conto de Milton Célio, construído inteiramente de diálogos, põe os 
pequenos leitores em contato com diversas espécies diferentes de insetos, focando sua 
atenção nesses animais discretos e incomuns que tantas vezes passam despercebidos, 
como o louva-a-deus, o gafanhoto e a traça. A busca da abelha, que, junto com seus 
amigos, interroga todos aqueles de quem desconfia, leva a refletir sobre questões de 
responsabilidade. As rimas e o clima de mistério da história mantêm a atenção dos 
leitores.

O autor e a ilustradora
Milton Célio de Oliveira Filho nasceu em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, em 
1953. Deu aulas de português e, formando-se em direito, passou a exercer a advocacia. 
Seu primeiro livro foi O caso das bananas, publicado pela Brinque-Book em 2003. Desde 
então se dedica também à literatura infantil. Entre outros seus títulos estão O enigma 
da lagoa e O rato e o alfaiate. 

Taline Schubach nasceu no Rio de Janeiro e se formou em desenho gráfico. 
Atualmente vive em Barcelona onde aprimora seus estudos em ilustração. O caso do 
favo de mel é seu primeiro livro pela Brinque-Book. 
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