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1 Real

Duas crianças, duas vidas distintas. Ele não tem nada, trabalha 
na rua sozinho e entrega o que ganha para a mãe. Ela tem tudo o 
que deseja, mas passa seus dias apenas na companhia da babá, 
uma mulher também solitária que deixou sua família para trás. 
Os três personagens têm sonhos a conquistar e o aviãozinho de 
carrossel é o elo que os remete à tão esperada felicidade.

Uma narrativa de imagens com apenas cinco títulos que nomeiam 
seus capítulos são suficientes para contar uma história rica em 
conteúdo social e interpretações. Explorando tons de grafite 
esverdeado em linhas, sombras e texturas, os protagonistas e os 
cenários surpreendem pela expressiva dramaticidade. Uma 
experiência de leitura única e inesquecível.   
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Federico Delicado estudou Belas-
-Artes em Madrid, na Espanha. 
Começou suas atividades profissionais 
como ilustrador fazendo materiais 
audiovisuais e desenhando em jornais 
e revistas. Participou de várias 
exposições de pintura e escultura. 
Atualmente se dedica à ilustração de 
livros para crianças e jovens.

Do que trata o livro convivência, 
pluralidade cultural,  desigualdade 
social, solidão, família, fantasia e 
realidade 

Gênero livro ilustrado; narrativa de 
imagens; história em quadrinhos
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1 Real

Duas crianças, duas vidas distintas. Ele não tem nada, 
trabalha na rua sozinho e entrega o que ganha para a 
mãe. Ela tem tudo o que deseja, mas passa seus dias 
apenas na companhia da babá, uma mulher também 
solitária que deixou sua família para trás. Os três 
personagens têm sonhos a conquistar e o aviãozinho de 
carrossel é o elo que os remete à tão esperada felicidade. 

1 Real é uma narrativa de imagens rica em conteúdo 
social e possibilidades de leitura. Os protagonistas e os 
cenários são apresentados em inúmeros tons de cinza que 
com variedade de linhas, sombras e texturas conseguem 
surpreender em dramaticidade e expressividade.

ISBN
 978-85-64974-12-8

9
7

8
8

5
6

4
9

7
4

1
2

8

FEDERICO DELICADO

FED
ERICO

 D
ELICAD

O

 LEIO
E REFLITO


