
Na Floresta Encantada, num dia de chuva e vento, quatro 
amigos encontraram… um urso muito rabugento!

• Primeiro trabalho de Nick Bland, autor de A árvore magnífica, como autor e ilustrador 
na Brinque-Book. 

• Título que faz parte da iniciativa Ler e Ouvir, um recurso de leitura compartilhada 
que pode ser acessado gratuitamente, escaneando-se o QR code no interior do livro.

• Divertidas e coloridas ilustrações, que enfatizam o humor do texto rimado.

O livro
Num dia de chuva e vento, uma zebra, um alce, um leão e uma ovelha procuravam um 
lugar para brincar – e achavam que tinham encontrado o local ideal numa caverna seca 
e quentinha. Mas eis que a caverna já conta com um inquilino e ele não quer saber de 
companhia! Como será que os quatro amigos vão acabar com a rabugice do urso?

Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: animais, amizade, convivência 
social, autoestima e humor. 

Nesta engraçada história, o autor e ilustrador Nick Bland explora temas como 
convivência social e amizade, na forma dos animais intrusos que tentam apaziguar, 
cada um da maneira que acha melhor, o urso rabugento do título. É apenas quando 
a observadora ovelha consegue perceber o que de fato falta ao urso que a harmonia 

pode ser restabelecida.

O autor e ilustrador
Nick Bland nasceu em uma fazenda na Austrália, em 1973. Ele sempre disse à família e 
aos amigos que ia ser um cartunista e escritor. 

Ele agora vive na tropical Darwin, onde começou a trabalhar em tempo integral 
como ilustrador e autor. Nos fins de semana, ele trabalha como tutor de 120 meninos 
indígenas do norte da Austrália, que estão se instalando em Darwin. 
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