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Não é de hoje que o Portal Caneca trabalha com a divulgação e valorização de autores e quadrinistas nacionais.
Acreditamos no potencial de autoras e autores brasileiros no mais diverso universo da literatura.
Fomos convidados a conhecer a obra “O Mundo de Quatuorian” da autora carioca Cristina Pezel e honestamente: é
sensacional. Com uma escrita simples, fluída – embora com muitos termos, expressões e elementos do universo criado
por ela – o livro de 450 páginas quase desaparece ao longo da leitura
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Em Quatuorian somos apresentado a um universo ficcional composto por política, história, moeda, economia e

Lentes
Supercombo, Negr...

criaturas inéditos. Resultado de uma longa pesquisa, muitos nomes escolhidos têm origem no grego, latim ou mesmo
havaiano. Tratase de uma atmosfera vulcânica e paradisíaca. A própria contagem do tempo acontece de forma diferente.
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Baseada em ciclo de 4 sóis que rodeiam o planeta, os habitantes de Quatuorian conta os dias, meses, séculos e
milênios. O uso constante dessas medidas e elementos favorecem a imersão no universo da ficção de forma muito natural
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e sem perceber nos sentimos também habitantes daquele lugar.
O livro é muito bem amarrado. Cenas descritas logo no começo da história são retomadas no fim da trama de forma
a deixar o roteiro fechado e bem redondo, causando certo espanto aos leitores que passarem distraído em algumas
paginas.
Em essência, a narrativa faz uso da famosa jornada do herói presente em obrasprimas da ficção como Harry Potter,
Crônicas da Nárnia e mesmo Senhor dos Anéis, obras inclusive que serviram de inspiração para autora mergulhar
nesse universo da fantasia. A diferença, no entanto, é que o dito “protagonista” acaba perdendo o seu valor exclusivo
como “responsável por resolver tudo e, no fim, salvar a todos” para personagens tidos como “secundários” ao longo da
historia.
Uma antiga profecia guardada pelos Mestres de Quatuorian alertava o mundo para uma época onde um antigo e
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poderoso Imperador retornaria ao planeta depois de um milênio de repouso. Defensor da paz, justiça e prosperidade esse
Imperador só acordaria quando sua presença fosse necessária, ou seja, quando o caos estivesse instaurado e a ordem do
planeta ameaçada por algo muito poderoso e cruel.
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A história narra justamente a concretização desta profecia a partir de três personagens e seus poderes: Teriva,
Julenis e Vinich. Junto ao Mestres do Parteon eles descobrem que seus destinos estavam, há muitos sóis, selados por uma
força maior. Quatuorian é um universo permeado pelo mistico: entre seus habitantes, é comum o desenvolvimento de
habilidades especiais como o Motio – capacidade de mover objetos e exprimir grande força, Lúmis – que permite a
pessoa emanar uma forte luz quente das mãos e o Intuito – que possibilita “ler as pessoas” com certa facilidade. Não
chega ser uma telepatia, mas se aproxima disso. Além disso, existem também o poder Vitae, que concede forte
resistência. Cada um destes poderes representa um papel importante para o funcionamento do planeta e da sua
proteção a partir de estudos e das tradições dos Mestres.

http://portalcaneca.com.br/omundodequatuorianresenha/

1/2

06/07/2016

O Mundo de Quatuorian [Resenha]

Em sua estrutura política – que é explicada no apêndice do livro – Quatuorian reúne quatro grandes terras: Probatus,
Crystallos, Jucundus e Caldáriav e diversos vilarejos. Ao longo da narrativa podemos conhecer cada particularidade
destas terras.
Acompanhamos Teriva, Julenis e Vinich durante seu crescimento e, pouco a pouco, as crianças a quem fomos
apresentados no início tornamse adultos e com obrigações a cumprir. Cada personagem é desenvolvido de forma
muito delicada e atenciosa do começo ao fim e é notável o trabalho minucioso da autora em não deixar pontas soltas
na narrativa.
Na parte final do livro, a resolução e o fechamento da história acontecem em um ritmo mais acelerado, deixando o
leitor preso às páginas de forma incontrolável. A introdução de um último personagem, contudo, pode parecer pouco
natural para o contexto dos fatos, mas em uma leitura mais atenta, percebemos que até mesmo essa postura tem sentido
na trama.

ANÚNCIOS

Info

Info

Cristina Pezel conseguiu criar uma obra rica em elementos místicos, personagens e cenários e certamente já
contribuiu para a fantasia nacional. Seu trabalho publicado de forma independente está disponível para compra na
Amazon.
Para saber mais:
Site oficial: www.cristinapezel.com.br
Twitter | Facebook
Loja para compra da versão impressa: www.cristinapezel.com.br/loja
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