
Uma disputa entre dois irmãos violeiros irá movimentar o encantado  
Reino de Barabu, uma terra de castelos, cavaleiros e princesas,  

escondido no meio do sertão brasileiro.

• Livro de estreia do premiado autor carioca Fábio
Sombra na Escarlate.

• Romance juvenil que trabalha elementos da
cultura popular brasileira, como desafios de
viola e literatura de cordel.

• Livro lançado também em versão digital
(e-book).

O livro

Sexta-feira. Noite de lua cheia. Algo de muito sinistro está se pas-
sando debaixo daquela velha figueira. O garoto Balbino exibe, 
orgulhoso, a viola mágica que acabou de receber das mãos de um 
misterioso homenzinho de faces rosadas. Expulso de casa, o jovem 
decide sair pelo mundo, não sem antes roubar a luz dos olhos de 
Marcolino, seu irmão gêmeo. Anos mais tarde, a disputa entre os 
dois violeiros irá movimentar um reino misterioso escondido no 
meio do sertão brasileiro.

Além da história

Esta história permite trabalhar temas como: aventura, cordel, folclo-
re e superação. 

Misturando elementos brasileiros, como os desafios de viola e os 
folhetos de cordel, com elementos típicos dos romances de cavala-
ria medieval, Fábio Sombra cria uma história cativante que prende a 
atenção dos leitores, ao mesmo tempo em que trata, de forma leve, 
de um tema relevante na atualidade: a capacidade de superação das 
pessoas portadoras de deficiências. 

Sobre o autor e ilustrador

Fábio Sombra é escritor, ilustrador e violeiro. Ele nasceu em 1965 
na cidade do Rio de Janeiro e já escreveu mais de 38 livros dirigidos 
ao público infantil e juvenil. A lenda do violeiro invejoso foi o seu 
romance de estreia, publicado pela primeira vez em 2005. 

Fábio Sombra é também pesquisador da cultura popular brasileira, 
toca viola, rabeca e é mestre de um grupo de folia de reis no interior 
de Minas Gerais.
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