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A princesa flutuante

A princesa de um reino distante recebe uma maldição que a torna 
imune à “gravidade”. Desde então, a preocupação de toda a corte  
é preservá-la de tudo o que pudesse ameaçá-la de flutuar como  
um balão. Além desse problema, a princesa também não é capaz 
de reconhecer a “gravidade” das situações a seu redor: quando 
alguém chora, se entristece ou se enerva perto dela, a jovem 
não se compadece, acha tudo divertido e gargalha. Um dia, ao  
cair em um lago, ela descobre que a água é o único lugar do mundo  
em que se torna igual a todas as outras pessoas: ali ela ganha 
gravidade e sentimentos.

Neste livro, ao surpreendente tema explorado pelo autor George 
MacDonald, soma-se as ilustrações contemporâneas, expressivas 
e poéticas de Mercè López, resultando numa obra que desafia 
seu gênero clássico e que leva ao leitor pontos de vista fora do  
lugar-comum.  A princesa flutuante é uma narrativa para leitores 
de todas as idades, desde que gostem, é claro, de uma história que 
seja bem contada, que surpreenda e que instigue a inteligência.
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George MacDonald nasceu na Escócia, 
em 1824. Estudou para ser pastor, mas 
abandonou a carreira, tornando-se 
professor e escritor. Sua vasta obra, de 
contos de fadas e romances de fantasia,  
inspirou outros grandes nomes 
da literatura, como Lewis Carroll, 
Tolkien, Mark Twain e C. S. Lewis.

Mercè López nasceu na Espanha, 
em 1979. Tem mais de vinte títulos 
publicados, já foi selecionada como 
representante espanhola na Bienal 
de Bratislava e trabalha com desenho 
gráfico, imprensa e teatro. 

Do que trata o livro amadurecimento, 
amor, superação de obstáculos, 
desafio às leis da natureza, 
sentimentos e sensações.

Gênero clássico ilustrado.
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A princesa flutuante é um conto de fadas para 
leitores de todas as idades, desde que gostem,  
é claro, de uma história que seja bem contada, 
que surpreenda e que instigue a inteligência. 

A princesa deste reino recebeu uma maldição  
que a tornou imune à “gravidade”. Desde então,  
a preocupação dos cortesãos reais era de  
preservá-la de tudo o que pudesse ameaçá-la de 
flutuar como um balão. Além desse pequeno 
problema, a princesa também não conseguia 
reconhecer a “gravidade” das situações: quando 
alguém chorava, se entristecia ou se enervava perto 
dela, a jovem achava tudo divertido e gargalhava. 

Um dia ela caiu no lago e descobriu que a água 
era o único lugar do mundo que a tornava igual a 
todas as pessoas: ganhava gravidade e sentimentos.
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