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A mulher gigante  
da casa 88

Naquela cidade vivia uma mulher gigante e também um menino 
com uma imaginação não menos gigantesca. Apesar do medo, o 
garoto se sentia tão atraído por aquela mulher que não conseguia 
evitar de segui-la  por todo o canto ou ficar parado em frente à casa 
88, onde ela morava e escondia, talvez em uma grande gaiola, as 
crianças que capturava. Um dia a curiosidade do menino supera 
seu medo e o conduz a inesperadas descobertas.

A mulher gigante da casa 88 é uma história emocionante e nada 
óbvia sobre o enfrentamento do medo e o início de uma amizade 
entre duas pessoas solitárias e diferentes. Neste livro, texto e 
imagem criam uma atmosfera misteriosa e poética que intriga 
desde a primeira página, orientando o olhar do leitor a desvelar, 
junto com a personagem, os segredos da narrativa. Pouco a pouco, 
o cenário e o imaginário ameaçadores vão cedendo espaço a uma 
realidade que se mostra inusitada, iluminada e acolhedora.
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Geert De Kockere nasceu na Bélgica e é 
jornalista, poeta e um premiado escritor 
de livros para crianças e jovens, tendo 
títulos traduzidos em muitos países.

Kaatje Vermeire também é belga 
e designer de produtos visuais. 
Pela Editora Pulo do Gato, ilustrou 
também o livro Mari e as coisas da vida.

Do que trata o livro amizade, 
imaginário, enfrentamento do medo, 
curiosidade.

Gênero narrativa ilustrada. 
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