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Em fuga
Autor: Pimm van Hest| Ilustrações: Aron Dijkstra| Tradução: Ana Maria Machado

Imagine só… há uma guerra.
Na verdade, isso quase não dá para se imaginar. Principalmente
crianças que nunca se viram numa situação dessas.
Em fuga (Gaudí Editorial, 32 páginas, R$ 45) transporta crianças
e seus pais, levando-os de uma situação assustadora, que parece
sem saída, a um futuro esperançoso.
De um modo emocionante, a obra convida a uma conversa que
faz pensar. Imagine só…
Conheça a obra e se encante com a poesia de Pimm van Hest
e as ilustrações brilhantes de Aron Dijkstra.

Sobre o autor:
Pimm van Hest nasceu em 1975 em Eindhoven, na Holanda. Formado em
Psicologia, é autor de livros infantis, com vários títulos publicados, alguns deles
traduzidos para mais de dez idiomas.

Sobre o ilustrador:
Aron Dijkstra nasceu em 1992 em Sneek, na Holanda. Estudou ilustração na
Academia Willem de Kooning, em Roterdã, e além de ilustrador é também
autor de livros infantis.

Sobre a tradutora:
Ana Maria Machado nasceu no Rio de Janeiro em 1941. Escritora consagrada,
publicou mais de cem livros para crianças e jovens, muitos traduzidos em vários
países. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Hans Christian Andersen,
o mais importante na literatura universal para crianças.

Informações:
. Páginas: 32
. Preço de capa: R$ 45,00
. Título original: Op de vlucht
. Original: Holanda
. ISBN: 978-85-8184-156-4
. EAN: 9788581841564
. Formato: 29 x 21 cm | Peso: 180g
. Capa: 4 x 4 brochura | Laminação
fosca
. Lombada: Quadrada
. Gênero: Ficção infantojuvenil
. Tema: Infância, Família, Refúgio
. Número de catálogo: 4033
. Faixa etária: a partir de 6 anos
. Edição: 1ª
. CDD: 028.5
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