LULU E O URSO
de CAROLINA MOREYRA e ODILON MORAES
Enquanto a mãe trabalha no computador, Lulu remexe em uma
caixa. De lá retira um ursinho de pelúcia, o casaco do avô, um
botão, uma flor... A cada objeto, uma pergunta: “Mamãe, o que
é isso?” A curiosidade de Lulu não tem fim. É tão grande quanto
a sua imaginação.
Dos premiados Carolina Moreyra e Odilon Moraes, Lulu e o
urso é um livro que toca pela simplicidade e, ao mesmo tempo,
pelo muito que traz, nos fazendo demorar em suas imagens e
palavras, permitindo as mais diversas leituras. Na companhia de
um amigo inesperado e silencioso, Lulu não está só. E com ela
aprenderemos que para entrar no mundo da brincadeira não é
preciso muita coisa.
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CAROLINA MOREYRA formou-se pela London Film School, onde
aprendeu a contar histórias através da união de palavras e imagens.
O guarda-chuva do vovô, sua obra de estreia, ganhou o Prêmio FNLIJ
2009 de melhor livro do ano para crianças e o de escritor revelação,
além do selo White Ravens da Biblioteca de Munique. Com Lá e aqui,
publicado pela Pequena Zahar, arrebatou novamente importantes
prêmios, como o Jabuti de livro infantil, o FNLIJ 2016, o Crescer e mais
uma vez o White Ravens. Ambos foram ilustrados por Odilon Moraes.
ODILON MORAES formou-se em arquitetura pela USP. Ilustra livros há
mais de vinte anos e também escreve alguns deles. Assim como Carolina,
gosta do tipo de literatura que usa palavras e imagens simultaneamente.
Por sua obra para crianças, foi vencedor quatro vezes do Prêmio Jabuti
(duas delas como melhor ilustrador) e três vezes do Prêmio FNLIJ de
melhor livro do ano. Além de ilustrar e escrever, dá cursos e oficinas
sobre a história do livro ilustrado.
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