
Uma noite
assustadora
Aonde eles iam no meio da noite, 
caminhando bem devagar, na ponta 
dos pés, sob a luz do luar?

• Divertido texto rimado com um 
final inesperado!

• Ilustrações do aclamado autor 
e ilustrador australiano Stephen 
Michael King. 

Em uma noite escura e assustadora, a lebre, o gato e o porco 
partiram numa viagem, cada um carregando um objeto. Percorrendo 
vales e montanhas, florestas e grutas, o trio segue em direção a uma 
localização misteriosa, enfrentando diversos perigos. Para que servem 
os objetos que eles levam? Qual o objetivo da viagem noturna? O 
leitor descobrirá apenas no final deste divertido livro!

O livro
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Além da história
Esta divertida história permite trabalhar temas como: amizade, 
imaginação, rimas e mistério. 

Logo no início da história, a autora informa que os personagens 
saíram em viagem levando três objetos. Junto aos alunos, pense 
se esses objetos podem indicar o destino da viagem ou por que 
os animais estavam tão determinados a chegar lá. Este é um 
texto rimado: observe com os alunos o efeito que as rimas têm na 
narrativa, elas provocam algum efeito especial?

Sobre os autores e a tradutora
Lesley Gibbes é escritora e professora. Uma noite assustadora 
é seu primeiro livro infantil e foi laureado com o prêmio Livro de 
Honra em 2015 pelo Conselho de Livros Infantis da Austrália.

Stephen Michael King é um dos mais conhecidos autores e 
ilustradores australianos da atualidade. Pela Brinque-Book já 
publicou, entre outros, O homem que amava caixas.

Gilda de Aquino nasceu no Rio de Janeiro em 1935. Já traduziu 
mais de 200 títulos da Brinque-Book.
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