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veem parte da profecia maior, que os unirá para enfrentar o
mal que se instalou em seu mundo.
Embora seja um livro grande, com 459 páginas, a narrativa não
perde o fôlego em momento nenhum e leva o leitor a uma
verdadeira experiência sensorial. É detalhista sem excessos, na
medida certa, e altamente imagética. Suspense e emoção têm
um ritmo equilibrado na narrativa, levando o leitor à
curiosidade e envolvimento para chegar ao desfecho. Vários
mistérios são revelados ao longo da história, surpreendendo o
leitor.
Chega-se ao nal da obra querendo a continuação do livro e
aquela sensação de que ela seria perfeita para transformar-se
numa série ou lme. Quem gosta de “Crônicas de Nárnia”,
“Game Of Thrones”, “O Senhor dos Anéis” ou “Harry Potter”
certamente gostará deste livro.
COMO FOI ESCRITO
A ideia do livro era criar um universo próprio para o desenrolar
da história, com suas próprias regras e estrutura econômiconanceira. Um dos desaos mais interessantes que a autora se
propôs durante a escrita é que não existem espadas ou lutas
de sangue, nem exércitos. Tais elementos são supridos de
outra forma original e criativa, resultando numa história cheia
de emoção e aventura peculiares das fantasias.
A criação dos locais e personagens de O MUNDO DE
QUATUORIAN foi resultado de muitos meses de pesquisa em
enciclopédias, artigos na web e fotos de ambientação em
locais inóspitos da Terra. Misturando isso tudo, Pezel criou um
mundo verossímil e encantador das terras de Probatus,
Caldária, Jucundus e Crystallos. Vulcões têm um papel
relevante na história, mas isso é melhor deixar para o leitor
descobrir!
E POR AÍ VAI…
Os anos de 2015 e 2016 têm sido muito difíceis para o
mercado editorial e raramente as editoras estão publicando
autores novos. Foi por isso que Cristina Pezel decidiu lançar o
ebook desta aventura fantástica e em breve lançará, de forma
http://upbrasil.net/2016/05/16/omundodequatuorianfantasiaepicadensaeenvolventechegaaamazon/
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independente, o livro físico também. E vem mais novidade por
aí: ainda neste ano, lança também um infantojuvenil pela
Editora Bambolê.
E aí? Quer enveredar-se pelas Terras de Quatuorian e envolverse nesta história?
Não deixe de conferir o book teaser e ler alguns capítulo da
história no Wattpad – e adquira o ebook na Amazon.

Book Teaser do livro "O Mundo de Quatuo...

E não esqueça de acompanhar a autora pelo seu site,
Facebook e Twitter.

← CCXP 2016: Conrmado Brian Azzarello, roteirista de
DK III – The Master Race
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Vitória Doretto
Vitória - sou mais conhecida como Vicky. Sou uma
viciada em snapchat e instagram e estou ali, me
dividindo entre o amor por personagens de livros
e as aventuras que encontro nos games da vida.
Sou graduanda em Letras e Revisora licenciada pelo MEC, nerd de
carteirinha (mesmo tentando ser transuda na maior parte do
tempo), apaixonada por doramas - e pelo Kellan Lutz - e por mais
bandas e cantores do que gostaria.
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