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• Divertidas e coloridas ilustrações.
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Parecia mais um dia comum: o céu estava azul e a grama verdinha, repleta de 
flores. Sentado em um tronco, o urso aproveitava para ler um livro, quando foi 
interrompido por uma forte coceira, provocada por uma pulga. Ela só queria dizer 
“oi” e mostrar que estava ali, mas acabou causando muita confusão! Será que 
esses dois inusitados personagens vão conseguir superar suas diferenças?
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Esta divertida história permite trabalhar temas como: animais, amizade, 
convivência social e humor. 

Ao aproximar o grande urso da quase invisível pulga, estreitando laços em uma 
amizade quase improvável, é possível mostrar às crianças que a diversidade é um 
fator inerente à vida e que deve ser tratada de maneira natural. Também pode-se 
abordar questões como individualidade versus vida em sociedade, e ainda mostrar 
que ajudar o próximo pode ser muito bacana!

Nick Bland nasceu em uma fazenda na Austrália, em 1973. Ele sempre disse 
à família e aos amigos que ia ser um cartunista e escritor. 

Ele agora vive na tropical Darwin, onde começou a trabalhar em tempo integral 
como ilustrador e autor. Nos fins de semana, ele trabalha como tutor de 120 
meninos indígenas do norte da Austrália, que estão se instalando em Darwin.
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