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PRÉMIO ALEMÃO DE LITERATURA INFANTIL

Neste livro com sons
a toupeira encontrará respostas tais como,
... zás, plof e ratátátá!
E mais algumas coisas que te vão surpreender…

A toupeira saía da sua toca, quando uma coisa lhe caiu
em cima da cabeça que nem um gorro mal cheiroso.

■ Temática: uma passeata em busca do animal
que lhe fez ‘aquilo’ na cabeça.
■ Idade recomendada: primeiros leitores.
■ Aspetos a destacar: incorpora efeitos sonoros;
disponível também em formato convencional
e em pop-up); humor, jogos tipográficos,
ilustrações apelativas; descrição dos animais,
o que comem, o que fazem, onde e como vivem.

Viu-se dessa forma obrigada a percorrer o campo todo,
para investigar – muito indignada – qual dos animais
que por ali viviam é que lhe tinha feito semelhante desfeita:
a pomba, o cavalo, a lebre...
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