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O livro
Chegou o inverno, e o urso sabe que está na hora do seu longo sono. Enquanto 

se prepara para hibernar, ele encontra Lia triste, porque sua árvore favorita havia 

perdido as folhas. Em vez de dizer adeus e ir dormir, o urso levanta Lia e a coloca em 

suas costas peludas, tão quentes quanto uma lembrança de verão. Ambos seguem 

juntos para maravilharem-se com as últimas folhas coloridas, apreciam a neve que 

cai, flutuando e rodopiando, o Sol, a Lua e as estrelas. Na manhã seguinte, o urso está 

cansado – e Lia sabe que ele deve dormir, mas não sem antes realizar uma última e 

importante tarefa.

Stephen Michael King mais uma vez surpreende pelos traços aparentemente simples, 

mas que têm muito a dizer. O urso e a árvore apresenta uma linda paisagem de inverno 

que só poderia ter saído da imaginação deste admirado e premiado autor.

Além da história
Esta delicada história permite trabalhar temas como: amizade, solidariedade, 

cooperação e animais.

A obra apresenta uma delicada narrativa sobre amizade e mudança, e sobre como 

o tempo pode ser precioso quando o compartilhamos com aqueles que amamos. A

narrativa foi inspirada no pai de Stephen, que faleceu após uma jornada de três anos 

batalhando contra o câncer. Durante o período de luta pela vida, Stephen e seu pai 

ficaram ainda mais próximos, aproveitando cada minuto juntos de maneira intensa.

O autor e ilustrador
Stephen Michael King adorava ser criança e não gostou nada quando teve de crescer. 

Assim, ao sair da escola teve de buscar a criança que estava perdida dentro de si. A 

melhor forma que encontrou para se expressar foi escrevendo e pintando. Hoje em dia 

ele vive em uma ilha na costa leste da Austrália, em uma casinha, com sua mulher, dois 

filhos e vários animais de estimação. 
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