
Livro premiado do divertido escritor Nick Bland, autor de O 
urso rabugento

• O livro errado foi escolhido para ser o foco da National Simultaneous Storytime 2013, 
importante campanha australiana que promove o incentivo à leitura entre os jovens. 
O título acumula ainda três prêmios: um pelo REAL Awards 2011 e dois pelo Kids Own 
Australian Literature Awards 2010.

O livro
Na divertida obra do premiado autor Nick Bland, o garoto Nicolas Icle tenta contar uma 
história, mas a cada vez que o pequeno inicia a contação um novo personagem invade a 
narrativa. E é assim com um elefante, alguns monstros, uma rainha e sua comitiva, um pirata... 
Não adianta avisar a ninguém de que eles estão no livro errado, pois outros personagens 
continuam surgindo! Será que o garoto irá conseguir contar sua história antes que o livro 
termine?

Além da história
Esta história permite trabalhar temas como: leitor personagem e humor.

Quem nunca achou, quando criança, que não era ouvido ou compreendido pelos outros? 
Pois em O livro errado este sentimento é abordado de maneira despretensiosa e sutil. Pontos 
como paciência, determinação para se alcançar o que quer e até mesmo sobre como lidar 
com as frustrações são algumas sugestões de exploração junto às crianças por meio da 

leitura da obra.

O autor e ilustrador
Nick Bland nasceu em 1973, em uma fazenda em Yarra, na Austrália. Filho de um artista 
e de uma professora de escola primária, passou a infância escalando árvores e fazendo 
travessuras no estúdio do pai. Nick sempre disse à família e aos amigos que ia ser 
cartunista e escritor. Isso não aconteceu até 1996, quando conseguiu um trabalho em 
uma livraria onde finalmente encontrou o meio de unir seus dois amores. Destreinado, 
ele passou dois anos folheando todos os livros ilustrados que chegavam às prateleiras 
e começou a aprimorar seu estilo como contador de histórias e ilustrador. Ele agora 
vive na tropical Darwin, onde começou a trabalhar em tempo integral como ilustrador 
e autor. Nos fins de semana, trabalha como tutor de 120 meninos indígenas do norte 
da Austrália, que estão se instalando em Darwin. Ele adora seus dois trabalhos e espera 
combiná-los em um futuro próximo.
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