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Li até a página 100... Fortaleza Negra

O livro que estou lendo é FORTALEZA NEGRA

Primeira frase da página 1 00:

" - Aleksandra. - Ele não parecia contente em me ver. - Achei que pudesse ser uma piada de péssimo gosto

a notícia da sua estadia aqui.

Do que se trata o liv ro?

Bem, o livro se trata de um mundo onde os humanos e os vampiros convivem em quase harmonia. Porém
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Li até a página

100... Esconda-se

Li até a página

100: Os Bons

Suicidas

Li até a página

100... Filho das

Sombras

Li até a página

100... Seraphina

nem tudo são flores e existem outros seres que trazem o terror para todos. Neste mundo fantástico o

único lugar seguro é dentro da Fortaleza, só que nem todos podem estar protegidos atrás de suas paredes.

E muitas coisas acontecem lá dentro.

O que esta achando até agora?

Estou achando perfeito, divertido, marav ilhoso, encantador, v iciante. É muito melhor do que eu esperava

que fosse.

O que esta achando dos protagonistas?

Ela é ótima. Tem hora que ela é super mimizenta, logo depois morro de rir com ela, e na sequência começo

admirar suas atitudes. Aleksandra é ótima!!!

Melhor quote até agora:

"A Fortaleza Negra é o reduto da Realeza dos vampiros e da sua corte. Ela está localizada numa região

conhecida antigamente como Moscou. Suas muralhas gigantescas e sua segurança impecável fazem dela a

moradia mais segura do mundo.

Oitenta por cento de sua população consiste em vampiros."

Vai continuar lendo?

É claro!!!! Lógico!!! Com certeza!!!

Última frase da página:

" - Oh!"
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14 comentários:

Ney la Suzart 12 de julho de 2014 07 :39

Ai Lê, que bom que está gostando da história, tô ansiosa para ler sua resenha!

Eu estou bem curiosa para ler esse livro. Apesar de não ser muito o meu estilo de leitura, acho que

vou adorar.

Personagem meio mimizenta, é? rsrs Bom, mas se ela compensa sendo divertida, já é algo bom.

Beijocas

Coisas de Meninas

Responder

Sam antha 12 de julho de 2014 09:32

Ai ai eu tava doida pra ler, mas saber que tem vampiro não me agrada muito, aliás vampiro é o ser

sobrenatural de que menos gosto. Por outro lado, é bom encontrar um livro com uma personagem

interessante, vou fingir que não li que ela é mimizenta kkkkkkkkk

Bjks

Sam

Responder

Desbravadores de Livros 12 de julho de 2014 11:08

Parece ser um excelente livro, Lê. Vou ficar esperando a sua resenha.

Espero que você continue gostando do livro.
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Responder

Larissa - Srta. Bookaholic 12 de julho de 2014 12:29

Eu v i esse livro pelo face da autora, fiquei interessada, mas não tanto, agora vendo seus

comentários sobre ele, eu só fiquei mais ainda, meu Deus, parece ser muito bom esse livro, adoro
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