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A morte de um rei sábio e justo leva ao trono seu filho 
mimado e mandão. Além de criar leis absurdas, seu 
autoritarismo faz o povo literalmente perder a voz. Até 
que um dia... 

https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=SALAMANDRA+-&Ntk=product.vendorName
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A história do menino Vicente, que sonhava com seu 
cavalo azul, foi adaptada para o cinema em 1984, com 
direção de Eduardo Escorel, traduzida para outros 
idiomas e recebeu da própria Maria Clara os toques que 
a transformariam num texto em prosa. Esse texto em 
prosa, publicado anteriormente com ilustrações de Marie 
Louise Nery, ganha agora nova edição, que a Nova 
Fronteira se orgulha de trazer a público, com a ortografia 
atualizada e as ilustrações de Graça Lima, que dialogam 
perfeitamente com a linguagem teatral da narrativa de 
Maria Clara Machado. Esperamos com isso que as novas 
gerações de leitores conheçam este belo texto, e que 
aqueles que já o conhecem possam desfrutar novamente 
do prazer de sua leitura. Esta história de muitas histórias 
— do Vicente, do cavalo e do Velho que a contou — com 
episódios reais e imaginários, valores, sonhos e 
perseverança, já encantou muitas gerações 
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Rosinha tem o cabelo cor-de-rosa, um bicho de 
estimação curioso e... gosta de voar. Só que, por ser 
diferente, ela se sente discriminada. 

https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=NOVA+FRONTEIRA+-&Ntk=product.vendorName
https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=SCIPIONE&Ntk=product.vendorName
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Robinson Crusoé sobrevive a um naufrágio e vai parar 
em uma ilha deserta. Com sagacidade e inteligência, 
constrói uma casa, planta arroz e cria cabras. Vive 
sozinho até salvar o nativo Sexta-feira de uma tribo de 
canibais, tornando-se seu amigo. O náufrago fica na ilha 
por 29 anos, até ser resgatado por um navio inglês. 

https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=BACELLAR%2C+LAURA&Ntk=product.collaborator.name
https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=SCIPIONE&Ntk=product.vendorName



