
Contaram um segredo à Olívia… você quer 
saber qual é?

• Livro divertido, que conta com bastante humor uma situação familiar para os

pequenos leitores. 

• Ilustrações expressivas em estilo cartoon, que acrescem ao humor da história.

• Estreia da conceituada autora e ilustradora inglesa Tor Freeman na Brinque-Book. 

O livro
Malu contou um segredo para a Olívia, que prometeu não contar para ninguém. Mas alguns 

segredos são grandes demais para uma gata só… Será que Olívia vai conseguir manter sua 

promessa?

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

Nesta divertida história, Tor Freeman traz, com nova roupagem, uma situação bem familiar 

aos leitores: quando um segredo é confiado a Olívia por sua amiga Malu, ela não consegue 

se segurar e a notícia acaba se espalhando.  Como Olívia e Malu vão lidar com a situação? 

As ilustrações em fundo branco deixam todo o foco para as expressões bastante humanas 

de Olívia, a gata, e seus amigos animais, revelando sentimentos e expressões familiares aos 

leitores. 

A autora e ilustradora
Tor Freeman nasceu e cresceu em Londres, na Inglaterra, mas viveu períodos na 

Califórnia e na África do Sul. Ela se formou em Ilustração na Kingston University em 

1999 e trabalha como ilustradora freelancer desde então. Em 2012, Tor recebeu uma 

bolsa da Maurice Sendak Fellowship, e passou um mês desenvolvendo seu trabalho em 

Connecticut junto a dois outros ilustradores. 
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