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Maja Celija nasceu na Eslovênia, 
em 1977, e viveu por muitos anos na 
Croácia. Mudou-se para Milão, na 
Itália, graduando-se em Ilustração no 
Instituto Europeu de Design. Depois 
de trabalhar em diversos meios 
de comunicação, passou a ilustrar 
livros e a participar de exposições 
individuais e coletivas em todo o 
mundo. Vive e trabalha na cidade 
italiana de Pesaro.

Do que trata o livro passado 
e presente, família, fantasia, 
brincadeiras antigas.

Gênero narrativa de imagens. 

•  Um dos dez melhores livros de 2006 
segundo a revista italiana Liber 

•  Recomendado por Nati per Leggere, 
instituição do Piemonte, Itália

Quando a família 
sai de férias

O que acontece em uma casa quando a família sai de férias e vai 
viajar? O fechar da porta é um sinal para o início de uma completa 
transformação. Os ambientes que estavam vazios e silenciosos são 
tomados pelos personagens das fotografias nos porta-retratos, que 
ganham vida, se movimentam, se divertem e vivem cenas inusitadas 
por todos os cantos da casa.

Quando a família sai de férias é um livro de imagens que preenche o 
nosso imaginário ao apresentar a realidade a partir de um novo 
ponto de vista: uma casa vazia que ganha vida. O contraste entre as 
cores vivas dos cenários e as personagens em preto e branco das 
fotografias confere um tom divertido e criativo às ilustrações, 
estimulando a fantasia e as percepções narrativas do leitor.

A última volta da chave na fechadura é o código secreto  

que dá início a esta surpreendente narrativa de imagens. 

De repente, o espaço vazio e silencioso é preenchido por 

uma multidão de pessoas. Quem são eles? De onde vieram? 

O que irão fazer? 

Este poético livro desafia a imaginação do leitor e mostra 

que nem tudo é o que parece ser! Até nossa casa,  

de um momento para o outro, pode virar palco de 

acontecimentos extraordinários!
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