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A rainha das rãs não 
pode molhar os pés

Era uma vez um lago onde viviam rãs que faziam coisas de rãs: 
saltavam e apanhavam moscas, cochilavam, brincavam com as 
libélulas. Até que a tranquila rotina é subitamente quebrada por 
um objeto caído do céu. O imprevisto altera completamente o 
cotidiano do lago assim que uma das rãs torna-se rainha. 
E o que faz a rainha das rãs além de não molhar os pés e dar 
ordens às súditas?

Um divertido conto à moda das fábulas que mostra o quanto os 
animais se parecem com os homens (ou vice-versa) diante de 
situações inesperadas ou de poder. A estrutura clássica da 
narrativa explora o jogo da causa e consequência e o humor, 
somado aos sutis detalhes das linguagens presentes no texto e nas 
ilustrações ampliam as possibilidades de leitura e brindam o leitor 
com um desfecho inesperado. 
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Davide Cali nasceu em 1972 na Suíça, 
mas vive em Gênova, na Itália. É um dos 
mais criativos e aclamados escritores 
de livros ilustrados da atualidade, com 
mais de 50  livros para crianças, muitos 
deles premiados e  traduzidos em 
dezenas de países.

Marco Somà nasceu na Itália, em 
1983. Trabalha como ilustrador 
e ministra cursos de ilustração e 
técnicas de pintura. Seus livros já 
foram selecionados por vários anos 
para a Feira Internacional do Livro 
Infantil de Bolonha.

Do que trata o livro convivência, ética, 
relações de poder e desigualdades 
sociais, mudança de comportamento, 
autoritarismo, humor

Gênero livro ilustrado; narrativa
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