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Dona Bartolotti é uma senhora singular;
se veste de maneira extravagante e deixa os seus peixes viverem na
banheira. Além disso, tem a mania de encomendar itens estranhos:
desde quilos de tachinhas até um moedor de café turco e nove
moinhos de oração budista. Certo dia uma grande encomenda
chega a sua porta: uma lata gigante de conserva, que contém
Konrad, um menino muito educado. Mesmo não se lembrando de
ter encomendado um garoto, Dona Bartolotti se apega ao menino –
até que a fábrica que o produziu descobre ter enviado Konrad para
o destinatário errado e os dois, com a ajuda de alguns amigos e
vizinhos, precisam arranjar uma maneira de contornar a situação.

Sobre o livro

De uma maneira muito original e divertida,
a autora arquiteta uma trama que desconstrói o estereótipo do
menino bonzinho: Konrad chega à casa de Dona Bartolotti como
um garoto extremamente educado – chegando a ser chato, e a
ter problemas com as crianças de sua idade, quando dedura um
colega de classe. Para continuar a viver com dona Bartolotti o plano
é tornar Konrad um menino tão mal-educado que o casal que o
encomendou não o desejasse mais. Depois disso Konrad enxerga
que pode haver um equilíbrio entre esses mundos. A narrativa
também mostra a adaptação de Dona Bartolotti e dos demais
personagens a chegada de Konrad. O livro carrega as marcas
da autora: um humor desrespeitoso, seriedade perspicaz e uma
afetuosidade tranquila.

Público-leitor

O livro é indicado para crianças a partir de 10
anos e que sejam fluentes na leitura, devido ao maior volume do
texto.

Sobre a autora

Christine Nöstlinger nasceu em Viena em
1936. É umas das mais bem-sucedidas autoras contemporâneas
infantojuvenis – é ganhadora do Prêmio Hans Christian Andersen,
além de outros como o Prêmio Memorial Astrid Lindgren, o
Prêmio Nacional Austríaco e o Prêmio Alemão de Literatura
Juvenil. Konrad – o menino da lata é considerado sua obra-prima.

Sobre a ilustradora

Annette Swoboda nasceu em 1962,
na Alemanha, e cursou Artes Pláticas e Design Gráfico. Trabalha
como ilustradora desde que se formou, a princípio com publicidade
e atualmente com livros infantis e de imagem.

Razões para a venda

- História divertida e bem-humorada
- Narrativa muito original
- Personagens singulares e cativantes

