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Babi ganhou uma linda bola vermelha, que é só dela! Mas o 
que acontece quando ela precisa da ajuda dos amigos?

• Uma divertida história sobre amizade a aprender a compartilhar.

• Estreia da autora e ilustradora inglesa Susanna Moores na Brinque-Book. 

• Ilustrações em tons fortes que cativam os leitores. 

O livro
Babi ganhou uma linda bola de presente, que ela não quer emprestar para ninguém. 
Porém, quando a bola murcha, Babi precisa da ajuda dos amigos. Depois de alguma 
hesitação, ela consegue superar seus sentimentos e percebe que emprestar a bola 
não é tão ruim assim. 

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

A história de Babi e sua bola vermelha trabalha com um sentimento comum 
nas crianças pequenas, que podem ter dificuldade em dividir seus brinquedos 
com os amigos, mas acaba por mostrar que, quando compartilhamos o que 
temos, tudo fica melhor. 

A autora e ilustradora
Susanna Moores nasceu em Londres, Inglaterra, e cresceu com uma grande 
paixão por desenhar o mundo natural e criar livros de histórias. Ela embarcou 
na carreira artística treinando na Chelsea School of Art e se graduou na 
Coventry University, especializando-se em fotografia. Ela trabalhou dez anos 
com fotografia, até voltar a se dedicar à sua grande paixão: ilustrar. Para isso, 
fez um curso sobre ilustração de livros infantis na Cambridge School of Art. 
Não é sua, é minha! é o seu primeiro livro ilustrado.
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