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Ao vento — a ideia — Bill Shipsey
À terra — a inspiração — Terry Lajtha
Às estrelas — os sonhos — Frances Foster

Muito tempo atrás, na virada do século passado, um garotinho 
nasceu na França para uma vida de aventura.



O mundo vivia uma época de grande empolgação com as várias descobertas 
que estavam sendo feitas. Inventavam-se coisas que antes só existiam em sonho, 
como máquinas voadoras.

O menino cresceria e se tornaria piloto. Ele escreveria sobre voos ousados e 
também sobre os lugares que você pode descobrir se voar para bem longe e por 
bastante tempo. O que ele encontrou em terra? O que ele encontrou no céu?



Antoine de Saint-Exupéry nasceu com cabelos dourados. Sua família 
chamava-o de Rei Sol. Quando ele tinha quatro anos, seu pai morreu 
inesperadamente. O menino se perguntava: “Para onde ele foi?”.

Antoine passava os dias de sol brincando com o irmão e as irmãs sob os 
cuidados da mãe e da família. Eles moravam numa casa grande cercada por 
campinas e jardins.
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Seu pai estaria numa estrela?
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A casa predileta de Antoine era o casarão de sua  
tia-bisavó em Saint-Maurice-de-Rémens, cidade  

próxima a Lyon.


