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Atrativos de venda
• Segundo livro escrito e ilustrado por Janaina Tokitaka publicado pela Brinque•Book.
Ela também ilustrou O livro das cartas encantadas e o O homem que roubava horas, 
este último, indicado como Acervo Básico pela FNLIJ, em 2008.
• Texto rimado e de fácil compreensão que traz uma encantadora história sobre a
milenar cultura do Japão.
• Ilustrações em aquarela que atraem e envolvem a atenção dos leitores, e se
harmonizam com o texto. 

O livro
É outono, a Lua está como um anel e a menina não consegue encontrar seu 
coelho. Onde ele foi parar? Será que fugiu? Logo, a garotinha descobre que seu 
coelhinho está lá em cima, no céu, dentro da Lua. Mas como chegar lá? Será 
que ela vai conseguir reencontrar seu bichinho?

A autora/ilustradora
Nascida em São Paulo, em 1986, e formada em Artes Plásticas pela ECA/USP, 
a neta de japoneses, Janaina Tokitaka, adora a cultura do país do Sol nascente
em todos os seus aspectos, principalmente suas ricas narrativas tradicionais. 
Gosta de criar novas versões para histórias antigas, pois acredita que, dessa 
forma, elas continuam vivas e encantando novas gerações. Janaina também 
é colaboradora do suplemento infantil Folhinha do jornal Folha de S.Paulo. 
Para criar as ilustrações deste livro, Janaina usou tinta aquarela e um pincel de 
apenas três pelos, para traçar o contorno delicado das fi guras. Conciliando duas 
grandes paixões, literatura e desenho, Janaina adora escrever para criança e,
também, participar da criação do objeto mágico que é o livro.
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No jardim, debaixo 
da mesa e até no 
banheiro a garotinha 
já procurou, mas não 
encontrou. Onde 
estará o seu coelho?
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LunaresO que você faria se descobrisse que seu animal de 
estimação sumiu da face da Terra?

Uma garotinha decide partir em busca de seu 
coelho desaparecido, em uma jornada cheia de obstá-
culos. Você pode acompanhá-la nesta aventura, atraves-
sando florestas, rios e montanhas até o destino final: 
a Lua!

Este livro, baseado em uma lenda tradicional 
japonesa, é contado em versos e imagens, com muita 
delicadeza e bom humor.
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