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Postagem em destaque

O Mundo de Quatuorian_Vol 1 - Cheiro
de Tempestade

Uma revelação ocorrida há
mil cento e onze anos pode
ser a chave para impedir a
deflagração do destino de
Quatuorian.
O segredo está guardado num
templo deste mundo
fantástico até um momento
futuro em que a profecia
anuncia o retorno do
Imperador milenar. O que
está escrito no Códice dos
Mestres é de importância
vital para que Teriva, Vinich
e Julenis salvem as quatro
terras do mal que se instalou
em Quatuorian.
O pior, no entanto, ainda estaria por vir.
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O Mundo de
Quatuorian_Vol 1 Cheiro de
Tempestade...

Painel

Sair

Acompanhe a jornada destes três jovens, da infância até a juventude:
poderes especiais, criaturas gigantescas, flora e geografia exuberante e
fantástica irão envolver você.
Esta é a sinopse do livro da escritora Cristina Pezel e lançado pelo
Mundo Uno Editora em meados de 2017.

Excalibur - Histórias de
Reis, Magos e
Távolas Red...
► 2018 (1)
Redes Sociais

Através de uma profecia, três jovens são envolvidos numa aventura que
decidirá o destino do mundo de Quatuorian, tendo como pano de fundo:
magos, animais fantásticos, criaturas gigantes e natureza exótica e única.
Com ilustrações e um belo mapa, a autora nos brinda com uma estória
coerente que nos envolve logo nas primeiras páginas. A descrição do
mundo de Quatuorian é primorosa e de imediato nos identificamos com
os mundos de Nárnia e a Terra-Média. Tudo muito detalhado; com uma
leitura fácil, dinâmica, com seus nomes, rituais, criaturas e até mesmo
nos sistemas de medida, economia e astronomia.
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metal (2)
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É alta fantasia nacional de primeiríssima qualidade e que nos faz sentir
orgulhosos por ter uma obra assim. A leitura é tão boa que, quem esteja
lendo, fique preso na trama, maravilhado com a narrativa.
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Vale ressaltar a belíssima capa e a qualidade do material impresso, pois
são de excelente qualidade.
Uma obra literária madura nos moldes de autores da escrita fantástica
como J. K. Rowling, C. S. Lewis e Naomi Novik.
Que venha logo o volume 2!!!

Recomendo.

"Sois fruto de um sonho divino
Aspiram realizar nobre missão
A entrega de uma vida a servir
Quatuorian é eterna gratidão!
Reconhece supremo trabalho
Quatuorian há de lembrar do nobre ato
Pela força, empenho, coragem, servidão
Serão relembrados por todos os sóis,
Pela força, empenho, coragem, gratidão

De Quatuorian, eternos guardiões!"

www.cristinapezel.com.br
facebook.com/cristinapezel
twitter.com/CristinaPezel
instagram.com/cristina.pezel/
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