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Numa tarde em que chovia

Brincava a menina de rodopiar

E, no balanço da roupa que vestia,

De repente a pequena se pôs a chorar.
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Do quintal para a porta da cozinha, 

Gabriela correu bem assustada 

E, ao encontrar a sua mãezinha, 

Quis contar toda afobada:
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O que será que pode resultar de uma brincadeira  

como um simples rodopiar?

Este conto fará o leitor se surpreender em cada página  

com a aventura de dois personagens  

que se desprendem do vestido de uma menina. 

O que pode explicar essa misteriosa fuga?

Um livro de narrativa lúdica com imagens que engrandecem  

o poder do imaginário. 
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