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RAZÕES PARA A VENDA
– Histórias curtas e divertidas
– Trabalha temas do
cotidiano das crianças ao
mesmo tempo em que
trabalha a fantasia
– Personagens cativantes,
com os quais os leitores
podem se identificar

O livro reúne oito contos sobre o Príncipe Reizinho, a Princesa
Tudo
‑Rosa e seu Vovô Babão. O Príncipe Reizinho é uma
criança esperta e inteligente; ele e seu avô fazem muitas
brincadeiras: leem as histórias dos balões fujões, brincam de
esconde‑esconde (o netinho se esconde e dá o susto no avô)
e observam vacas e cavalos na estrada (e chegam à conclusão
de que as vacas se alimentam de batata frita!). A Princesa
Tudo‑Rosa, como é de se esperar, gosta de tudo que é cor‑de
‑rosa. Um dia a menina insiste em morar em um penico no meio
da sala, porque não quer ser a irmã mais nova a vida inteira;
outra vez, a menina pega o lobo mau emprestado da história
da Chapeuzinho – e ele vai parar bem no meio do seu quarto
e precisa ser muito paciente para lidar com as maluquices da
princesa.

SOBRE O LIVRO E AS ILUSTRAÇÕES
Os contos reunidos no livro mostram as peripécias e os conflitos
de dois irmãos muito sapecas. Tudo para o Príncipe Reizinho
é uma grande aventura. Sua irmã mais nova, a Princesa Tudo
‑Rosa, adora criar fantasias. Com temas que fazem parte do
dia a dia das crianças e uma pitada de fantasia, com certeza os
pequenos leitores conseguirão identificar‑se com essa jovem
realeza. As ilustrações ricas e coloridas de Laurent Cardon dão
ainda mais alegria às histórias.

PÚBLICO LEITOR
O livro é indicado para crianças a partir de 5 anos, com leitura
compartilhada com adultos.

SOBRE O AUTOR
Autor de cerca de 90 títulos, já ganhou diversos prêmios pelo
mundo, como o Jabuti (1994); várias menções do Prêmio
Altamente Recomendável, da FNLIJ; foi inscrito na lista de honra
do IBBY (2007); o White Ravens (2008), a maior biblioteca
de literatura infantil e juvenil do mundo, na Alemanha. Mestre
em Literatura Brasileira pela PUC-RJ, é colaborador em jornais.
Costuma ministrar oficinas de leitura e de criação literária por
todo o país. Para conhecê‑lo melhor, acesse:
www.luizantonioaguiar.com.br

SOBRE O ILUSTRADOR
Laurent nasceu na França e radicou‑se em São Paulo em 1995.
Já ilustrou diversos livros para crianças e adolescentes. Foi
premiado por suas ilustrações pela Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil três vezes. Além de ilustrar livros, dá
aulas de cinema e dedica‑se à criação de desenhos animados,
comerciais, séries e longas‑metragens.

