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Imaginação, aventura, etnia e natureza africanas.

 Atrativos de Venda

• Autor recebeu vários prêmios no Brasil, entre eles: Prêmio Luís Jardim,
Prêmio Jabuti e Prêmio Açorianos. E, na Itália, recebeu o Prêmio Speciali, 
do Concurso Lucca Comics e Games.
• Texto encantador que ressalta a natureza criativa do imaginário infantil.
• Com belas ilustrações, o autor mostra toda a magia e o colorido da
savana africana, imagens que cativam e emocionam o leitor.
• A obra remete à cultura de grupos étnicos do oeste africano, povos
que, apesar das dificuldades oferecidas pela paisagem árida, exaltam 
alegria através das cores.

 O Livro

QUANDO o sol acorda no céu das savanas, uma luz fina se espalha 
sobre a vegetação escura e rasteira. O dia aquece, enquanto os homens 
lavram a terra e as mulheres cuidam dos afazeres domésticos e das 
crianças. Ao anoitecer, tudo volta a se encher de vazio, e o silêncio negro 
se transforma num ótimo companheiro para compartilhar boas histórias.

 Autor e Ilustrador

ANDRÉ NEVES nasceu em Recife e dedica-se à arte de escrever e de 
ilustrar livros para a infância. Duas profissões que, juntas, podem dar asas 
à imaginação. O autor já acumulou prêmios literários importantes, como: 
Prêmio Luís Jardim, Prêmio Jabuti, Prêmio Açorianos e o Prêmio Speciali, 
do Concurso Lucca Comics e Games, na Itália. Também participou de 
mostras e exposições de ilustração no Brasil e no exterior.

Atualmente, vive em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E 
essa trajetória de cruzar o país estudando e pesquisando tem contribuído 
para a criação híbrida de suas imagens.
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