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ILAN BRENMAN gosta de alguns cheiros: mar, geleia de morango, doce

de leite... e não gosta de outros: berinjela, queijo Roquefort, ovo podre...

Mas ele gosta mesmo é do cheiro das férias: suor de cavalo, grama

molhada, comida caseira. E adora o cheiro de livros, já escreveu mais de 

35 livros, alguns premiados e outros traduzidos para o exterior.

JANAINA TOKITAKA é parecida com a Cris, tem um nariz sensitivo e 

boa memória para cheiros. Quando sente um aroma, logo aparecem 

outras imagens na cabeça: cheiro de mar faz lembrar férias, sossego e

dormir na rede, por exemplo. Por isso adorou inventar cores e formas

para os cheiros desta história contada pelo Ilan Brenman. Os cheiros 

preferidos da Janaina são de café fresquinho, bolo de chocolate saindo 

do forno e livros antigos. Por outro lado, ela não gosta de cheiro de 

gasolina, tinta de parede e mamão.

Sentidos e sensibilidade

Você já sentiu o cheiro daquele bolo de

chocolate saindo quentinho do forno?

O nariz da Cris conseguia sentir esse

cheiro e muitos outros que você

nem imagina...
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O livro

Autor e ilustradora

- Autor premiado pela FNLIJ, com o livro As 14 Pérolas da

Índia, como melhor livro de reconto publicado em 2008.

- 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 identi�cação para os pequenos

leitores. Relata de forma divertida uma experiência tão

comum às crianças: lidar com os sentidos.

Este livro segue o da Língua Portuguesa.

Criança é sempre diferente uma da outra.

Muitas têm facilidade para dançar; outras, para dar

cambalhotas, cantar, pular em um pé só, montar

quebra-cabeça, pintar, jogar futebol, decorar os nomes

das capitais do mundo... Cristina Maria tinha uma

habilidade muito diferente. Quer saber qual?


