
O mundo da tímida e introspectiva Sofia desaba quando seu avô
Nicolau fica doente. Sua busca por uma cura, no entanto,

vai levá-la a lugares que ela nunca imaginou.

• Livro que reúne num único volume toda a saga de Sofia
iniciada em A árvore – Entrecaminhos.

• Enredo instigante e ágil que cativa os
leitores.

• Ficção de fantasia infantojuvenil nacional.
• Livro lançado simultaneamente em

versão impressa e digital
(e-book).

O livro

Sofia não esperava a reviravolta que iria acontecer na sua vida ao conse-
guir abrir, finalmente, a porta misteriosa no casarão de seu avô. Lá dentro, 
deparou-se com uma grande árvore no centro de uma instigante biblioteca 
e foi recepcionada por um exótico corvo albino, que a informou sobre uma 
importante missão. Sofia descobriu que aquela era a Árvore da Vida, essen-
cial para a manutenção da vida na Terra, e que a mesma estava muito debili-
tada. Porém, o que mais surpreendeu a garota foi saber que a sobrevivência 
da Árvore estava ligada à doença misteriosa do avô, Nicolau. Sofia não 
titubeou e aceitou o desafio de viajar para três mundos distintos para tentar 
curar a Árvore: a terra de nômades artistas Entrecaminhos, a fria e tecnológi-
ca Cidade Diamante e o misterioso Santuário Verde. 

Será que Sofia conseguirá fazer com que a Árvore da Vida volte a ficar sau-
dável? Ajudando, assim, toda a humanidade e, consequentemente, a pessoa 
que ela mais ama: seu avô Nicolau? 

Além da história

Esta aventura permite explorar temas como aventura, fantasia, artes, co-
nhecimento, tecnologia e meio ambiente.

A saga de Sofia para curar seu avô toca um tema frequente, porém relevante 
na literatura infantojuvenil: o amadurecimento, que nesta série recebe um 
tratamento fantástico pela autora Janaina Tokitaka. As provas e tribulações 
pelas quais a menina passa fazem surgir nela habilidades e coragem que 
ela não imaginava que tinha. Forçada a reagir a situações adversas, longe 
de casa e num ambiente inóspito, Sofia passa de menina tímida e insegura 
à garota madura, situação com que todos os leitores dessa idade podem se 
identificar.

Sobre a autora e ilustradora

Janaina Tokitaka nasceu em São Paulo e estudou artes plásticas na Universi-
dade de São Paulo. Desde muito pequena, acha o livro o objeto mais mara-
vilhoso que existe. Seus preferidos são aqueles que possuem muitas imagens, 
bons personagens e, de preferência, um pouco de fantasia. 
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A partir de 9 anos
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