Selo Jangada
lança infantojuvenil
Diário de Estela,
sucesso na Espanha com mais de
30 mil exemplares vendidos em
apenas um ano
O livro Diário de Estela – Quero minhas
asas! conta a história de uma jovem que
deseja se tornar anjo do amor, uma espécie de
cúpido, mas, para isso, ela precisa realizar
uma missão quase impossível...
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O Grupo Editorial Pensamento lança, pelo selo
Jangada, a obra das espanholas Stern & Jem,
que virou mania entre os europeus. Com
linguagem leve e divertida, o livro não envolve
apenas crianças e adolescentes, mas também
os adultos, que se encantam com esse anjinho
atrapalhado.
Diário de Estela – Quero minhas asas!
acompanha o dia a dia de Estela, um anjo que
está se formando no Instituto Nuvens Altas e,
caso conclua a tarefa final com êxito, ganhará
as tão sonhadas asas e não precisará trabalhar
isolada na Grande Torre do Nuvens Altas. Mas
ela fica preocupada ao saber qual é sua
missão: fazer com que dois superamigos se
apaixonem. Nada fácil...
A partir daí, a aspirante a cupido passa a
acompanhar a rotina dos humanos Emma e
Nick, amigos de infância que estudam na
mesma escola, e tenta realizar sua missão.
Estela faz de tudo para unir os dois, mas
devido a alguns “desastrados toques de
mágica” muitas vezes ela se atrapalha e
dificulta a situação do casal e a dela, sendo
advertida por seu anjo tutor a cada ideia
fracassada.
Após várias tentativas de unir a dupla de
amigos, ela vê suas táticas fracassarem e suas
asas cada vez mais longes, pois Emma e Nick
têm uma forte ligação de amizade, mas não
conseguem se declarar. Será que o anjinho
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Estela vai para a Grande Torre do Nuvens
Altas ou vai formar o par romântico e
conseguir suas asas?
Sobre as autoras
Stern é cartunista e ilustradora formada pela
Escola Joso Barcelona, é especialista em
literatura infantil.
Jem é escritora e jornalista, formada no curso
de Comunicação da Universidade Autônoma de
Barcelona e Universidade Aberta da Catalunha.
Sobre o Selo Jangada: Jangada é um selo do
Grupo Editorial Pensamento. Lançado em
2011, seu conteúdo tem por objetivo, alcançar
novos espaços e ampliar o público leitor. É
voltado para a publicação de obras nas áreas
de ficção fantástica, ficção histórica, suspense
e ficção comercial em geral.

