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soBrE o auTor

lane smith nasceu em oklaho ma, nos Estados unidos, em 1959. 
de pois de fazer faculdade de artes plásti cas, foi trabalhar cinco 
anos como faxineiro na disneylândia. Ele adorava ficar sozinho na 
casa mal-assom bra da. Ho je, além de escrever e ilustrar livros pa-
ra crianças, Lane faz dese nhos para revistas e jornais importantes 
do seu país. Pela companhia das Letrinhas, publicou É um livro e, 
junto com Jon scieszka, A verdadeira história dos três porquinhos, O 
patinho realmente feio e outras histórias malucas, Monstromática e 
Ciência em versos, entre outros.



Ele nasceu faz muito, muito tempo,



antes dos computadores, dos celulares e até da televisão.



Ele cresceu numa fazenda,  
entre porcos, milho, cenouras...



e ovos.

No quinto ano,  
ele pegou catapora.*

* ou a catapora pegou nele. 




