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O livro 
Antes de deixar a capa para trás, é bom que você saiba: este 
livro está cheio de monstros, e você pode parar de ler a qualquer 
momento. Mas se você é valente, prepare-se: tenha por perto 
alguns itens essenciais como pregadores de roupa, protetores 
de ouvido e botas de borracha para seguir nessa aventura – di-
vertida e, quem diria, até mesmo fofinha. Com ilustrações ultra-
divertidas que se assemelham aos desenhos das crianças, cada 
monstro ganha vida e características assustadoras, como gostar 
de comer lesmas ou adorar um banho de limo. Deu para sentir o 
humor? O livro, interativo, anuncia o que as crianças vão ver se 
tiverem coragem de virar a página. E nessa brincadeira de saber 
o que as espera, a risada é certa!

Sobre o autor e a tradutora
Guido van Genechten nasceu em 1957, em Mol, na Bélgi-
ca. Ele estudou desenho, pintura, design e fotografia na Aca-
demy of Fine Arts, em Mol. Suas obras, com textos e ilustrações 
cativantes, foram muitas vezes premiadas e traduzidas para 
diferentes idiomas.

Gilda de Aquino formou-se em letras anglo-germânicas 
na  PUC-RJ e fez mestrado em linguística na Universidade de 
 Washington, nos Estados Unidos. Já traduziu mais de 200 títulos 
da Brinque-Book, muitos dos quais ganharam prêmios de Melhor 
Tradução da FNLIJ.

Este livro está  
cheio de monstros
Vire as páginas se tiver coragem de conhecer 
essas criaturas (fofas)!

• Mais um sucesso de Guido van 
Genechten, autor de O que tem 
dentro da sua fralda?

• Livro interativo
• Capa dura
• Faz humor ao falar de medo, 

coragem e monstros fofinhos

Serviços
Autor e ilustrador: Guido van Genechten
Tradutora: Gilda de Aquino
ISBN: 978-85-7412-574-9
Código de barras: 9788574125749
Formato: 24 x 29,5 x 0,9 cm
Páginas: 28
Leitura compartilhada: a partir de 2 anos
Leitura independente: a partir de 6 anos
Peso: 478 g

Verificar os preços no site.

Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.


