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Íris
Uma despedida

Da noite para o dia, a família de Íris descobre que ela está 
gravemente doente e precisa ser hospitalizada. A partir do ponto 
de vista terno e ingênuo de sua irmã mais nova, que narra os 
sentimentos que a afligem, o leitor compartilha dos acontecimentos 
que transformam a rotina familiar, juntamente com o medo, a 
esperança e a tristeza que os acompanham.

Com lirismo e delicadeza, Íris – Uma despedida trata de uma 
temática delicada, especialmente para o universo infantil: a 
doença progressiva de uma pessoa querida. Narrada em 1a pessoa, 
a questão é apresentada ao pequeno leitor num tom de naturalidade, 
sem, contudo, perder de vista a complexidade que a caracteriza. 
As belíssimas e metafóricas ilustrações também contam a 
trajetória da pequena Íris, numa sequência gradativa de imagens 
em que a menina é envolvida por flores de pétalas azuis, oferecendo 
uma leitura paralela e intensa ao texto, já repleto de sentimento.
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Gudrun Mebs nasceu na Alemanha, 
em 1944. Respeitada autora de livros 
para crianças e jovens, escreve 
também roteiros e narrativas 
para adultos. Em 1984, ganhou o 
Deutschen Kinderbuchpreis (Prêmio 
Alemão do Livro Infantil) após a 
publicação de  Íris – Uma despedida.

Beatriz Martín Vidal nasceu na 
Espanha, em 1973. Estudou Artes 
Plásticas e hoje se dedica à ilustração 
e à literatura. Publica em diversos 
países, já ganhou muitos prêmios 
e foi selecionada para exposições 
internacionais.

Do que trata o livro família, saúde, 
perda, superação, amadurecimento.

Gênero novela ilustrada.
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ÍRIS
Uma despedida

Gudrun Mebs  |  Beatriz Martín Vidal

G
udrun M

ebs  |  Beatriz M
artín V

idal
ÍR

IS
 - U

m
a despedida

Íris adoece gravemente e logo é internada em 
um hospital. O medo, a esperança e a tristeza 
transtornam a vida de toda a família, especialmente 
a de sua irmã mais nova, a narradora de uma história 
cujos acontecimentos não compreende muito bem, 
e que tenta, de todas as maneiras, elaborar.

Íris - uma despedida é um livro comovente, capaz 
de provocar reflexões em leitores de todas as idades.
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