
Para conseguir o que queremos, às vezes precisamos deixar as 
emoções de lado. Será que Lucas consegue? Ou será que ele é 
sentimental demais?

• Livro do premiado Geoffroy de Pennart, autor de O lobo voltou! e Chapeuzinho redondo.

• História inusitada e engraçada que traz personagens de contos de fada em novas

situações.

• Releitura de contos clássicos.

O livro
Um belo dia, Lucas decide que é hora de sair da casa dos pais. Emocionada, sua família lhe dá 

adeus, e ele recebe do pai um último bom conselho: uma lista de tudo aquilo que os lobos 

podem comer. Mas Lucas é muito sentimental. O que ele fará com a lista?

Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: contos de fada, família e sentimentos.

A curiosa história de O lobo sentimental introduz os pequenos leitores a um mundo incomum, 

onde personagens de diferentes contos de fada convivem e compartilham experiências. 

Nesse universo singular, Chapeuzinho Vermelho, a Cabra e seus cabritinhos e até Os Três 

Porquinhos são alvo da fome de Lucas, um lobo mau um pouco diferente, que não consegue 

deixar seu coração fora da mesa na hora de comer.

Sobre o autor e ilustrador
Geoffroy de Pennart nasceu em 1951, em Paris, capital da França e formou-se na Escola 

Superior de Artes Gráfi cas em 1974. Um de seus primeiros trabalhos foi o de desenhar 

mapas; depois passou a editar jornais. Atualmente, faz ilustrações e design gráfi co para 

várias empresas. Geoffroy de Pennart mora em Dordogne com a mulher e duas fi lhas. Pela    

Brinque-Book já lançou O lobo voltou! e Chapeuzinho redondo.
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