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Por Númen que livro incrível!!
O mundo de Quatuorian escrito pela autora Cristina Pezel, é simplesmente um mundo fantástico, que está
distribuído em forma de uma leitura simples, fácil, encantadora e cheias de fantasia em suas 452
páginas. Acompanhe-me nesse review sobre essa historia e saiba como ganhar o livro no final do texto.
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O prólogo começa com um Poderoso Imperador anunciando que ele deve se retirar até que um grande
inimigo apareça e ele retorne para salvar o mundo de Quatuorian conforme a profecia vista por ele.
Deixando um Códice com instruções de como e quando ele deve retornar aos quatro grandes mestres
que protegem os quatro reinos.
Em seguida começa a narrativa da história de três jovens, sendo que o principal se chama Teriva. O livro
está dividido em três partes, a infância de Teriva que junto ao seu amigo e quase irmão Vinich, eles
crescem e estudam juntos até a chegada da adolescência onde são enviados a Estação Gnária, para
aprimorar seus poderes que podem ser de quatro tipos (Lumin, Motion, Vitae e Visum) além dos estudos
e conhecimentos gerais dos reinos.
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Na Gnária eles conhecem uma jovem chamada Julenis, que é muito importante no decorrer da do livro.
Após os estudos, Teriva se candidata a ser um guardião de Crystallos e lá ele reside até o vilão Vorten
tenta concretizar seu plano terrível. Entretanto, o grupo entra em uma grande batalha para derrotar o
inimigo cruel, sendo que profecia escrita ha muito tempo e guardada pelos Mestres pode ser revelada e
uma trágica guerra pode vir de encontro de Teriva e seus amigos Vinich e Julenis.
Não falarei mais nada, pois a história é muito boa para ser contada de forma resumida!
No início do livro há o Mapa de Quatuorian (elemento básico para qualquer livro de fantasia) e ao final há
um Guia dos personagens, termos usados, explicações da moeda e como é organizado a politica, um
excelente adicional para quem quer entender melhor o mundo de Quatuorian. Para quem gosta mesmo
de fantasia essa história é superinteressante, além de lembrar a escrita de grandes autores já
conhecidos, como Tolkien e Patrick James Rothfuss (A crônica do Matador do Rei) .

Adorei o livro porque há muitas referências a RPG e apesar de ser fantasia medieval é incrível como a
leitura fica fácil, nem um pouco pesada, há sim um pequeno romance, porém leve e tudo leva a crê que
haverá continuação <estou na torcida>.
Adoro o fato de ter uma criatura que poderia ser descrita como um dragão, porém que solta gelo, em vez
de fogo. O personagem principal é simplesmente uma pessoa que eu gostaria de conviver, por ser
humilde e ajudar sempre com os afazeres <indireta aos meninos preguiçosos>, além dele sempre ser
simpático com todos.
A personagem Julenis é o que toda mulher de TPM gostaria de ser, forte o suficiente e não demonstrar
seus sentimentos tão facilmente. E o amigo Vinich, bom... É realmente um amigo, mas preguiçoso e
chega atrasado às aulas, lembra muito a uns amigos que possuo.
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Não tem como eu não me sentir parte do livro e gostar tanto dele. Pretendo ler novamente e recomendo
a todos que leiam, seja através do livro físico ou via ebook.
Em parceria com a Cristina vamos sortear um exemplar físico do livro e para concorrer basta curtir a
nossa pagina no Facebook a do Livro e por fim clicar em Quero Participar no link da promoção, a
promoção se encerra dia 30/07 às 20hs com o resultado em sorteio logo em seguida.
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