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SOBRE O LIVRO
Este livro, vindo dos confins do tempo, está repleto de aventuras
e gargalhadas. Tudo por causa de um grupo muito especial de
amigos: o Tocha, a Ruby, o Menir, o Kromeleque, o Tzick e o
Sabre.
Eles são o Bando das Cavernas!
O Bando das Cavernas e o Bando dos Que Têm a Mania Que São
Bons preparavam-se para participar no desfile de piratas quando
um inesperado amigo vindo do espaço tornou o jogo «Confusão
Naval», inventado pelo Kromeleque, digamos… demasiado
realista.
Resultado: quando deram por si já andavam todos a navegar em
barcos piratas, por entre criaturas estranhas, nevoeiros
misteriosos e, claro, muitas e muitas gargalhadas!
SOBRE O AUTOR
Diverte-te com eles e… Junta-te ao Bando!

PLANO DE COMUNICAÇÃO
• Entrevistas ao autor;
• Divulgação em revistas femininas, de sociedade e puericultura,
mensais e semanais;
• Divulgação em blogues para crianças e de mamãs;
• Destaque na revista e no site Estrelas & Ouriços e na
revista Happy Kids (revista gratuita da McDonald’s).
Nuno Caravela nasceu a 1 de agosto de 1968 e é
um conhecido autor e ilustrador com vários livros
publicados.
«Com esta coleção pretendo, acima de tudo,
divertir e estimular a imaginação dos mais novos,
transportá-los ao longo das páginas para um
mundo de descobertas, onde tudo é possível.
Onde todos os personagens − cada um com as suas
diferenças, limitações, defeitos e virtudes − se
tornam amigos nos quais se pode confiar e que
acompanhamos em qualquer aventura.»
Mais sobre o autor e a coleção em:
www.facebook.com/obandodascavernas
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ARGUMENTOS DE VENDA
• Todos os livros da coleção já foram reeditados e a coleção soma
720 mil exemplares vendidos em Portugal;
• A coleção já é reconhecida pelas crianças;
• Os livros são coloridos, bastante atrativos e muito divertidos, ideais
para crianças que iniciam a leitura autónoma;
• O autor tem marcado presença semanal em escolas um pouco por
todo o país, divulgando a coleção, e está sempre disponível para
deslocações a livrarias e escolas.
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