A HISTÓRIA
O menino Leo não gostava do escuro, pois não conseguia
enxergar nele o futuro. O avô Teo, por outro lado, preferia
viver no escuro, para não precisar pensar em seu próprio
futuro. Um dia Teo ensina Leo a espantar o medo do escuro
brincando com as sombras do quarto. Leo aprende a ser um
menino forte e vencer seus medos; já Teo lembra como é
boa a vida de menino, com menos preocupações...
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RAZÕES PARA A VENDA
– Ilustrações ricas e coloridas
– Texto sensível
– Tema delicado sobre medo e
aflições
– Relação neto e avô
– Explora o tema da aprendizagem e do crescimento

De forma singela e delicada, o texto poético de Alessandra
Roscoe nos mostra como a relação de Leo e Teo, neto e
avô, pode ajudá-los a vencer seus medos e aflições. O livro
traz uma bonita história de aprendizagem e crescimento.
As expressivas e coloridas ilustrações do espanhol Albert
Arrayás extrapolam o texto, enriquecendo a narrativa.

PÚBLICO LEITOR
O livro é indicado para crianças a partir de 6 anos.

SOBRE A AUTORA
Alessandra Roscoe nasceu em Minas Gerais, mas foi bem
pequena para Brasília, onde vive até hoje com o marido e
três filhos. É também jornalista, já publicou mais de 25 livros
e, além de escrever, coordena projetos de incentivo à leitura
com grávidas, bebês e idosos. Desde 2013, realiza o Festival
Itinerante de Leitura Uni duni Ler Todas as Letras.

SOBRE O ILUSTRADOR
Albert Arrayás nasceu em Barcelona em 1990. Ele é um
jovem ilustrador, formado em Artes Plásticas na Universidade
de Barcelona. Depois de se formar, nunca mais parou de
desenhar. O artista trabalha com livros ilustrados, revistas,
murais. Além disso, participou de exposições em diferentes
países como Espanha, Itália e França.

