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Funâmbulus
Texto de Àlex Tovar
Ilustrações de Àfrica Fanlo

FUNÂMBULUS é um conto sobre a arte de viver em equilíbrio. Uma aventura para caminhar, vencer 
os medos, ser livre, sonhar, superar provas e encontrar um destino cheio de amigos.
 Basta esticar um fi o…

àlex tovar
Nasci em Alicante, ao pé do mar. Cresci em Valência entre laranjeiras. E, 
desde há alguns anos, vivo em Barcelona, procurando o equilibrio com um 
pé na cidade e outro na montanha. Apaixonam-me as histórias, o cinema 
e a música. Por isso comecei a escrever quando era adolescente e depois 
estudei Jornalismo e Comunicação Audiovisual. No meu tempo livre toco 
bateria. Em 2010 publiquei o meu primeiro conto e, quase ao mesmo 
tempo, fundei a produtora thetreeonthesea com a ilustradora deste álbum.

àfrica fanlo
Nasci em Barcelona e sempre vivi aqui. De todas as minhas paixões 
— saltar, bailar, fazer fantoches, subir às árvores, desenhar ou andar de 
bicicleta — escolhi estudar pintura e gravura em Belas Artes. Logo a 
seguir comecei a trabalhar como ilustradora e desde então não parei de 
inventar mundos e publicar imensos livros. Além disso, fascina-me dar 
vida aos meus personagens através da animação. É por isso que agora 
combino a ilustração com a imagem em movimento na produtora the-
treeonthesea.

argumentos de venda
—Um conto muito simples, deliciosamente ilustrado, que permite leituras mais profundas.
—Contém um guia de leitura onde se explica o que é um funâmbulo, se  enumeram os 5 conselhos 
do funâmbulo e se leva as crianças a relacionar a metáfora da corda com a própria vida.
—Há uma proposta de jogo e outra de construção no fi nal do livro.
—Àlex Tovar e Àfrica Fanlo levam anos trabalhando em equipa, criando brinquedos, puzzles 
(Londji), livros e animações (na sua produtora thetreeonthesea) que são muito apreciados por pe-
quenos e grandes.


