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Além da montanha
Conta a lenda que uma jovem foi obrigada a se casar com um
homem a quem ela não amava e que no dia de seu casamento fugiu
e se escondeu em uma alta montanha da região. Dizem que a
camada branca que recobre o topo não é outra coisa senão a cauda
de seu longo vestido de noiva que atrairá curiosos de todas as
partes do mundo. Até que um destemido alfaiate decide arriscar
a própria vida para alcançar seu maior objetivo: tocar o mais
perfeito véu que seus olhos já viram. Mas nem tudo acontece como
ele planejou... pois nem tudo o que vemos e entendemos
corresponde à realidade.
Pulo do Gato: Com explícitas referências ao cinema, toda a
narrativa é construída sobre uma mesma imagem fixa que vai
ganhando novos significados a partir das relações que o leitor
estabelece entre o texto e os elementos gráficos – colagens,
pintura, diagramação, cor de fundo – que vão atribuindo novos
sentidos à narrativa a cada virada de páginas.

Autor e ilustrador Renato Moriconi
ISBN 978-85-64974-97-5
Páginas 32
Formato 27 x 21 cm
Cores 2 x 2
Preço R$ 44,70
Renato Moriconi Nasceu na cidade
de Taboão da Serra, em São Paulo.
Estudou artes plásticas e design
gráfico. Tem mais de quarenta livros
publicados no Brasil e também em
outros lugares do mundo, como
França, México e Coreia do Sul.
Recebeu alguns prêmios ao longo
de sua carreira, como o de Melhor
Livro-Imagem, em 2011, e de Melhor
Livro Para a Criança, em 2012, pela
Fundação Nacional do Livro Infantil
e Juvenil. Foi finalista do prêmio
Jabuti 2011 em duas categorias:
Melhor Ilustração Infantil e Melhor
Livro Infantil.
Do que trata o livro real e o
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Gênero narrativa ilustrada.
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