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Q&A - Cristina Pezel

Gostamos tanto do livro “O Mundo de Quatuorian” que decidimos conversar melhor com a autora Cristina
Pezel e fizemos algumas perguntas a ela. Caso você não conheça esse livro, dê uma olhada em nossa
resenha e depois volte para ler as perguntas.
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1) Como surgiu a sua inspiração para criar o Mundo de Quatuorian?

Sempre fui fascinada pela experiência de criar mundos inteiros, ao ler autores como George Martin
(Crônicas de Gelo e Fogo), Lewis (Crônicas de Nárnia) e Tolkien (Senhor dos Anéis, O Hobbit). Acredito que
esses mundos complementam nossa existência pela capacidade de oferecer vivências quando fazemos
uma imersão na leitura... Com esse fascínio, lancei-me o desafio de criar um mundo próprio que fosse
palco de uma grande aventura, desvinculado de nosso mundo real.
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2) Você já tinha escrito alguns contos e poesias antes, como foi fazer o salto de um conto curto para um
romance longo?

Entrevista

Escrever algo mais longo é, para mim, mais gratificante, pois permite explorar as características dos
locais e dos personagens, as situações, espaços, sentimentos. Para minha forma de escrever e criar,
prefiro o espaço dos textos maiores, mas tendo em mente sempre que o autor deve zelar pela concisão,
pelo texto enxuto, escrevendo o necessário para transmitir suas ideias.
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3) Você publicitaria por formação, como decidiu começar a escrever? E Hoje você dedica totalmente a
escrita?

Eu escrevia quando era adolescente mas, por vergonha, guardei meus escritos e boa parte foi destruída.
Depois lancei-me a estudar música, fazer faculdade, trabalhar; os anos foram passando... e a escrita
ficou de lado. Retomei essa atividade em 2013 e não quero parar mais. Eu não posso dedicar-me
integralmente à escrita, pois trabalho e tenho três filhos (um bebê, um pré-adolescente e uma
adolescente) e então tenho que administrar meu tempo dividindo-me entre leitura, escrita, trabalho,
família... O livro O MUNDO DE QUATUORIAN teve uma particularidade, pois precisei pausar o trabalho de
escrita durante um ano porque quebrei um braço e tive complicações no ombro que me obrigaram a
abandonar o teclado do computador. Nessa fase, trabalhei muito me aprofundando em pesquisas para
enriquecer o livro (pois só precisava usar o mouse para navegar a internet, ou a outra mão para folhear
livros, enciclopédias...). Quando retomei a escrita, tudo estava tão represado em minha mente que
escrevia capítulos muito rapidamente. Quando saía de casa para ir trabalhar, escrevia no tablet ou até
mesmo no bloco de notas do celular, durante o trajeto da embarcação que liga Niterói ao Rio de Janeiro, e
quando chegava em casa fazia o upload e jogava tudo no editor de texto para continuar. E assim o livro
ficou pronto.
4) Você apresenta e descreve diversas criaturas novas durante todo o livro, de onde surge a ideias para
elas?

Elas literalmente pipocam em minha mente a 220 volts, em cenas que parecem de um filme...
Acho que elas todas existem (rsrsrs) e eu as vou descobrindo. A maior parte delas foi criada assim, sem
referências com lendas ou mitologias existentes. Houve momentos em que o livro parecia escrever-se
sozinho... eu trabalhava transformando em palavras aquilo que explodia na minha imaginação. Para darlhes nomes, a parte da pesquisa foi importante, pois fiz questão de dar coerência e sentido, seja
associando as criaturas a palavras com algum significado específico que me interessava (no caso deste
livro, usei muitos termos havaianos), seja fazendo nominação mais ligada a biologia (exemplo:
“cervicibata”, uma palavra nova cujo radical tem a ver com as características do animal no livro). No final
do livro há um apêndice para facilitar o entendimento dessa terminologia.
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5) Teriva foi inspirado em alguém especifico? (Gosto muito da personalidade inocente e a simplicidade
que você colocou nele)

Em ninguém real, mas sim na idealização de uma pessoa honrada e boa, corajosa. Uma criança e um
jovem que se torna um homem de bem, com suas fraquezas e qualidades. E que pode ser muito
poderoso e forte, incisivo, quando preciso.
6) Você usou o nosso período politico atual para criar o Vilão da historia (Vorden,Mestre das Moedas)?

Não. As coisas que Vorten faz podem encontrar paralelos com personagens reais em vários períodos
históricos. Vorten tem os defeitos do homem egocêntrico, calculista, amoral e antiético. Ele é quase
psicopata, pois com crueldade passa por cima de tudo e de todos para conseguir o que almeja,
fraudando, manipulando as pessoas e as situações, ferindo, matando. Com certeza, pessoas assim
existem desde que a humanidade existe.
7) Por ser um Livro de fantasia, você deve ter um autor(a) preferido desse gênero, qual seria? E o que
ele(a) te influenciou na criação do seu mundo?

Entre os três que mais gosto e que com certeza influenciaram minha escrita (George Martin, Tolkien e
Lewis), posso dizer que a poética e suavidade de C. S. Lewis (As Crônicas de Nárnia) foi mais presente em
meus momentos de criação.
8) O Teriva e a Julenis serão um casal ou triangulo amoroso com Vinich continuará?

Teriva e Vinich se respeitam muito. Teriva dá o devido espaço aos dois, e Vinich ainda não percebeu o
quanto Teriva ama Julenis. E Julenis... terá que decidir-se, afinal. Com certeza, isso estará no segundo
livro!
9) Ao ler sentimos que estamos em uma aventura de RPG, você conhece algo sobre RPG ou já jogou?

Fiquei feliz porque algumas pessoas fazem essa referência, mas não houve a intenção de que se
parecesse com uma aventura RPG. Conheço alguma coisa, mas tenho muito a aprender sobre RPG.
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10) Ao final do livro, Koleso informa aos três amigos que eles irão ajuda-lo no novo reino, isso indicaria
uma continuação? Se sim já tem algo escrito?

Sim... o livro O MUNDO DE QUATUORIAN tem uma história com princípio, meio e fim. Nada da trama fica
por resolver-se. Mas...SIM, há uma continuação em andamento, porque Quatuorian é muito vasto e tem
muito a ser explorado, e coisas (muitas coisas) que ainda não foram reveladas aos leitores no primeiro
livro. A origem de Vinich... O mistério sobre o poder de Julenis... O passado de Alia, mãe de Teriva... A
Fronteira Endi... o que acontecerá com os banidos ao final do livro... bem, prefiro evitar spoilers deste e
do próximo livro...
11) Ainda em novos livros, você pretende escrever mais livros expandido o universo que você criou? Se
sim já tem algo escrito também?

Tenho a continuação de O MUNDO DE QUATUORIAN, que ainda está na fase inicial de elaboração; tenho
uma outra fantasia juvenil que está mais ou menos com um terço escrita (nesta, há uma mistura entre o
mundo atual e um universo fantástico em realidades paralelas); por fim, há um livro infantojuvenil que
será lançado ainda neste ano pela Editora Bambolê, mas é para um público de faixa etária menor. Ou
seja, as outras duas obras de fantasia para o público jovem e adulto só ficarão prontas a partir de 2017.

Gostaria de agradecer de todo o coração ao Castelo Nerd pelo espaço e apoio para autoras nacionais do
gênero fantasia! Vocês são demais!

- Cristina Pezel

Não esqueça que amanhã termina o prazo parar participar do sorteio de um exemplar físico d’O Mundo
de Quatuorian. Para concorrer basta curtir a nossa página 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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