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O livro
Dona Ursa vem pelo caminho, tocando sua flauta. O alegre Te-
xugo toca, pelos campos, seu violão. Pela ponte, chega a gata, 
com seu violino. Aonde eles estão indo? Hoje é um dia muito 
especial para a lontrinha. Ela ouve a música, mas não adivinha 
o que a espera. E você? Consegue descobrir? Interativo, cartona-
do e repleto de rimas, esse livro-festa de aniversário tem velinha 
que acende e música em todas as páginas. Com as belas e colo-
ridas ilustrações de Nicola Slater, é um presente ideal!

Sobre a autora e a tradutora
Nicola Slater estudou ilustração em Buckinghamshire, Ingla-
terra. Ela tem um estilo marcante e divertido. Inspira-se na estéti-
ca dos anos 1950. Em sua mesa, Nicola mantém uma lapiseira, 
lápis de desenho em tinta azul, preto marfim e chocolate, tinta 
indiana e papel cartonado. Ela esboça, digitaliza seus dese-
nhos no Photoshop, onde ela os colore.

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 tra-
duziu mais de 200 títulos da Brinque-Book, muitos dos quais 
ganharam prêmios de Melhor Tradução da FNLIJ.

• Livro interativo com rimas. 

• Cartonado e em caixa alta.

• Com música e vela que acende 
para celebrar o aniversário.
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Parabéns para 
você!
Livro interativo com música, vela de 
aniversário que acende e ilustrações 
coloridas para celebrar
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.


