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O livro 
O grande urso-branco voltou para casa depois de uma longa via-
gem à cidade grande. Mesmo muito cansado, passou o dia brin-
cando com os filhotes: pega-pega, esconde-esconde... Até que, 
no comecinho da noite, adormeceu. Quando acordou, não estava 
mais branco: seu corpo agora estava coberto de desenhos e co-
res, que saíam a cada mergulho no mar gelado. Todos os dias, o 
urso dormia branco e acordava colorido... O que estaria aconte-
cendo? Uma linda fábula sobre afeto, infância e brincadeira.

Sobre o autor e a tradutora
Stephen Michael King mora com a família e seus bichos de 
estimação em uma ilha na costa australiana. Quando pequeno, 
sofreu uma perda auditiva que deixou sua vida escolar um pouco 
difícil. Para compensar, Stephen desenhava e escrevia o tempo 
todo, e essas atividades lhe deram uma nova voz. Graças ao 
seu intenso amor pela literatura e pelas artes, ele se tornou um 
grande nome da literatura infantil.

Gilda de Aquino nasceu em 1935, no Rio de Janeiro. For-
mou-se em letras anglo-germânicas na PUC-RJ e fez mestrado em 
linguística na Universidade de Washington, nos EUA. Já traduziu 
mais de 200 títulos da Brinque-Book, muitos dos quais ganharam 
prêmios de Melhor Tradução da FNLIJ.

O urso de todas 
as cores
Já imaginou acordar colorido todos os dias?

www.brinquebook.com.br

• Novo livro de Stephen Michael King, 
autor de O homem que amava caixas 
e muitos outros sucessos.

• Em caixa alta.

• Afeto.

• Relacionamento familiar.
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