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Alguém para jogar 
com Bóris

É aniversário de Mateus. Ele ganha dois presentes incríveis: uma 
bola de futebol e um porco de estimação chamado Bóris. Mateus e 
Bóris não se desgrudam, eles comem juntos, brincam juntos, 
assistem juntos à TV. O esporte preferido de Mateus é o futebol, e 
esse é um problema para Bóris, porque ele não entende nada de 
futebol. Quando Mateus sai à procura de adversários com quem 
jogar uma partida, Bóris o acompanha. Afinal, isso é o que você deve 
fazer quando é o porquinho de alguém.

Alguém para jogar com Bóris é uma narrativa terna e comovente sobre  
a amizade verdadeira e o respeito às diferenças. Por meio de uma rica 
ilustração, cujos cenários evocam a vida no campo e a adoração do garoto 
pelo futebol, o leitor acompanha a construção da relação  
de companheirismo e cumplicidade entre o menino e seu porco de 
estimação: apesar dos interesses diferentes, os dois descobrem que  
a amizade e a parceria entre eles é o que realmente importa na vida.
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É aniversário de Mateus. Ele ganha dois presentes 

incríveis: uma bola de futebol e um porco de estimação.

O porco se chama Bóris e não entende nada de futebol. 

Mas isso não tem importância. Quando Mateus sai à 

procura de adversários de verdade, Bóris o acompanha. 

Afinal de contas, isso é o que você deve fazer quando 

é o porquinho de alguém.
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Edward van de Vendel nasceu em  
uma pequena cidade da Holanda.  
Seus trabalhos incluem textos para 
jovens adultos e leitores iniciantes, 
livros de imagens, poesias para todas  
as idades, livros de não ficção e letras 
de música. Já recebeu vários prêmios e 
publicou seus livros em diversos países.   

Alain Verster nasceu na Bélgica, em 
1984, na cidade de Brasschaat. Este 
jovem ilustrador possui três livros 
publicados e, apesar da carreira 
recente, já é premiado e teve seus  
livros editados em diversos países.

Do que trata o livro amizade, futebol, 
animal de estimação, cumplicidade.

Gênero narrativa ilustrada.
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