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Manuel era um menino como todos os outros. Fazia tudo
o que os outros meninos e meninas faziam; ia para a escola,
tinha dois olhos e uma boca. No entanto, havia algo nele que
o tornava diferente: seus pais eram altos como moinhos de
vento e grandes como montanhas – eram gigantes. Até os sete
anos, Manuel era como as outras crianças; mas foi então que ele
começou a crescer e crescer, até o dia em que ele não coube
mais dentro da sala de aula. O menino receou que seus colegas
de classe ficassem assustados e se afastassem dele: mas, ao
contrário, os amigos mantiveram-se ao seu lado, ajudando‑o a
mostrar ao mundo que suas diferenças não o tornavam um cara
menos legal.
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O livro trabalha, de maneira lúdica e original, o tema das
diferenças. O protagonista, Manuel, é muito diferente de
seus amigos e das demais pessoas ao seu redor, já que é um
gigante. Mas nem por isso seus amigos o deixam de lado – eles
conseguem enxergar maneiras de integrar Manuel à escola e ao
mundo, mesmo com suas condições tão diferentes; e não veem
nisso nenhum problema. O livro traz ilustrações muito coloridas
e divertidas, que se harmonizam perfeitamente com o texto,
tornando a leitura fluida e agradável.

PÚBLICO LEITOR
O livro é indicado para crianças a partir de 4 anos, com leitura
compartilhada com adultos.
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