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Harvey 
Como me tornei invisível

Este livro álbum conta a comovente história de Harvey, um menino 
reflexivo e observador que sente sua vida virar de cabeça para 
baixo quando toma conhecimento da morte do pai ao se aproximar 
de casa e encontrar uma ambulância parada na porta e o desespero 
estampado no rosto da mãe. Harvey é invadido por um sentimento 
desconhecido e, para compreendê-lo melhor e proteger-se da dor, 
se refugia em seu rico mundo de fantasia.

Harvey – Como me tornei invisível é uma sensível e realista narrativa 
sobre a perda de um ente querido e a necessidade de encontrar 
recursos pessoais para superar a dor do luto. Texto e imagem se 
complementam de forma indissociável na construção da 
linguagem e do foco narrativo. Um livro para todas as idades, que 
não subestima o leitor nem o poupa de entrar em contato com um 
dos temas mais complexos da existência humana: a finitude.
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Hervé Bouchard nasceu no Canadá, em 
1963. Recebeu prêmios importantes, 
escreve livros para adultos e crianças e é 
professor de Literatura na Universidade 
de Quebec, cidade onde mora. 

Janice Nadeau estudou Design Gráfico 
no Canadá. Trabalhou em várias agências 
de publicidade e atualmente dedica-se a 
ilustrar livros para crianças e jovens. 

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

Gênero álbum ilustrado.
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