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Gabriela mora no Rio de Janeiro, tem treze anos e sua avó está 
doente. He Juhua mora em Pequim, tem a mesma idade e seu 
avô também não está nada bem. Elas não se conheciam até que 
Gabi decide enviar uma carta a uma casa de chá chinesa em bus-
ca de ajuda para o mal de sua avó. As duas começam uma como-
vente e curiosa correspondência, substituindo, logo de início, o 
envelope pela rapidez do e-mail. Um clima de suspense invade 
suas vidas, quando descobrem que podem estar mais ligadas do 
que imaginam.

Flávia Lins e Silva e Liu Hong mostram nessa delicada trama 
como a tolerância e o diálogo podem ser as palavras-chave para 
a superação das dificuldades de relacionamento, das barreiras 
culturais e até das distâncias geográficas. As autoras – uma  
brasileira e outra chinesa – também não se conheciam quando 
criaram a história, ao longo de intensa troca de e-mails. 

Nas folhas do chá abre a coleção Quatro Mãos, idealizada por 
Flávia Lins e Silva para que o jovem leitor entre em contato com 
escritores e ambientes de outras culturas. O próximo título da 
série fará uma ponte entre Brasil e África. 

FLÁVIA LINS E SILVA nasceu no Rio de Janeiro e é autora de  
vários livros infantojuvenis, entre eles Diário de Pilar na Grécia, e 
Diário de Pilar na Amazônia –lançados pela Zahar. Foi vencedora do 
Prêmio de Melhor Livro Juvenil de 2010, da FNLIJ, por Mururu no 
Amazonas, que integra o acervo da White Raven, em Munique. 

LIU HONG nasceu no noroeste da China, estudou literatura  
inglesa e escreveu diversos romances, entre os quais Startling 
Moon, Magpie Bridge, The Touch e Wives of the East Wind, publica-
dos na Inglaterra, onde vive com o marido e três filhas. Com Nas  
folhas do chá, faz sua estreia no romance juvenil.

116pp
coleção Quatro mãos

Tradução dos textos de Liu Hong:
Índigo

Entrevista exclusiva com Flávia Lins e Silva 
em zahar.com.br


