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você consegue 
achar Momo?  
ele está 
escondido em 
todas as fotos!

Milhares de fãs brincam 
diariamente de pique-esconde 
com Momo pela internet, e agora 
você também pode fazer isso. 
Momo e seu melhor amigo, Andrew 
Knapp, viajaram por todo tipo 
de lugar – campos e estradinhas 
rurais, cidades, jardins, pequenas 
comunidades e paisagens naturais 
incríveis. O resultado é um livro 
de fotografias que também é um 
jogo viciante. Perca-se e divirta-se 
página após página nas lindas e 
oníricas imagens captadas por 
Andrew, e, cedo ou tarde, verá a 
carinha doce e ansiosa de Momo 
encarando você. (Não consegue 
encontrá-lo? Não se preocupe... As 
respostas estão no final do livro.)

Andrew Knapp é designer de 
interfaces e fotógrafo freelance. Ele 
mora em Ontário, Canadá. Além do seu 
trabalho com fotografia e design, já filmou 
uma palestra do TEDx, colaborou com o 
projeto Instamissions, da MTV e da Sony, 
e é cofundador do We Live Up Here, um 
projeto colaborativo que explora a vida em 
Sudbury, Ontário. Seu ideal de vida é fazer 
da rotina uma fonte de grandes aventuras 
criativas. Momo é um adorável border 
collie preto e branco de olhos castanhos. 
Além de melhor amigo de Andrew, ele é 
um gênio na arte de se esconder. Juntos, 
os dois são um fenômeno do Instagram, 
com mais de duzentos mil seguidores, 
que nunca perdem a chance de tentar 
encontrar Momo. 

www.gofindmomo.com
www.intrinseca.com.br/achemomo

Momo É UM 
border collie 
QUE ADORA 
SE ESCONDER.
Ele está esperando pacientemente que você 
o encontre nestas mais de cem fotografias 
incríveis de paisagens rurais e urbanas, 
lugares comuns e inusitados, tiradas por seu 
melhor amigo, Andrew Knapp. Dê uma olhada.
Será que você consegue achar Momo? 
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ACHE 
Momo

Meu cão está se escondendo neste livro. 
Tente encontrá-lo!

Andrew Knapp

Tradução de Bruno Correia
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Para Kayla, Noah, Kennedy,  
Ethan, Vanessa... e para você.

EXPLORE, CRIE, SEJA CURIOSO.
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Olá, pessoal!

Eu sou Andrew e este é meu amigão Momo.

Momo gosta de se esconder. Tanto que ele 
está escondido em todas as fotos deste livro.

Será que você consegue encontrá-lo?  
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OK, MOMO, VÁ SE ESCONDER!



7
Ache Momo

Dica: Momo está em algum lugar por aí... Continue procurando! (Se você tiver dificuldade em encontrá-lo, é só dar uma olhada nas indicações ao final do livro.)
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 dados básicos do momo

Pratos preferidos: 
Qualquer coisa 
fedida e/ou molhada

Namorada principal: 
Uma linda rottweiler 
chamada Nova 

Nascimento: 19 de junho 
de 2008, em Orillia 
(Ontário, Canadá)

Filiação: Cedar (mãe) e 
Jackson (pai)
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Altura:  
60 centímetros

Brinquedos 
preferidos: Bolas, 
frisbees, gravetos, 
brinquedos de corda, 
ossos de couro – e, 
principalmente,  
bolas de neve

Lugar de dormir  
predileto: Junto aos 
pés de Andrew

Peso:  20 quilos
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