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     Quando eu soube que a blogueira Kel Costa também era escritora e seu livro estava prestes a ser

lançado, eu praticamente enlouqueci.

     Sabendo que ela escreve muito bem e é fã de fantasia, foi fácil imaginar que seu livro seria muito bom.

Mas, caramba, é bom demais!!

"Ou eles estavam  extravagantes dem ais ou

eu m e vestia m uito m al. De qualquer form a, 

nunca na m inha vida im aginei andar com  

dois personagens saídos de um  film e do Tim  Burton."

Pag. 110

     Bem, estamos no ano de 2013. Só que o mundo de "Fortaleza Negra" é bem diferente do nosso.

     Na década de oitenta os vampiros finalmente se mostraram para a sociedade e meio que fizeram um

acordo com os humanos: Eles dominariam o mundo e em troca ninguém morreria sendo sugado. É, quase

isso.

     O reinado dos vampiros só não é perfeito por conta de outros seres que não querem acordo. Só querem

matar humanos e vampiros. Os seres mitológicos são de arrepiar. Centauros e Minotauros que estão por

toda parte levando morte por onde passam.
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"Os seres hum anos eram  obrigados a

viver com  m edo, por causa da presença

constante dos m itológicos."

Pag. 16

      No meio dessa confusão toda está Aleksandra, uma garota de dezessete anos, rebelde, desbocada,

teimosa, de cabelo colorido e nada covarde.

     Aleksandra é fofa demais!! (acho que ela odiaria ser chamada de fofa, mas fazer o quê?).

"As pessoas é que preferiam  m anter certa 

distância, talvez por causa do m eu cabelo

pouco convencional ou das m inhas roupas

diferentes. Ou até m esm o da m inha língua

afiada, que eu não conseguia m anter 

dentro da boca."

Pag. 10

     Depois de um grave ataque dos mitológicos ao lugar onde Aleksandra mora, seu pai decide que eles

devem se mudar para o lugar mais seguro do planeta. A Fortaleza Negra, a morada dos Vampiros.

     O pai de Aleksandra é um grande cientista e está desenvolvendo uma arma capaz de eliminar os seres

mitológicos.

     E com isso fica fácil para os Mestres Vampiros darem abrigo à família de Aleksandra. Pai, mãe e irmão

da nossa protagonista sem papas na língua logo se instalam dentro dos muros altos da Fortaleza.

"A criatura aterrissou sobre o m eu

corpo, tom bou  com igo no chão

duro e quase quebrou m inhas

costelas."

Pag. 150

     A única coisa difícil para Aleksandra foi abandonar sua amiga Helena.

     Gente, acontece tanta coisa depois disso!!

     Os novos amigos de Sasha - diminutivo de Aleksandra -, Kurt e Lara são incríveis!! Ri muito com as

bizarrices de Kurt.

     Os Mestres são misteriosos, lindos e sexy s. São cinco Mestres, quatro vampiros e uma vampira

encrenqueira. Aliás, os cinco tem diferentes personalidades.

     Mikhail. Ah! Mikhail! Onde encontro um desses?? Vampiro delícia!!

     Ainda tem o colega de escola de Sasha, Baker, muito sinistro. Não sei, mesmo ele parecendo bonzinho

eu não fui com a cara dele.

     Victor, o irmão de Sasha é o típico irmão mais novo. Muito chato. Hahaha. Caçulas!

     Os pais dela são bem bacanas. A mãe é meio maluquinha, mas muito adorável, e o pai é um fofo!

"Até esqueci que estava com  dor, pois

estendi a m ão - a m achucada - e 

toquei sua pele lisa e quente."

Pag. 153

     Mas nem só de romance e um quase triângulo amoroso v ivem nossos personagens. Tem muitas

passagens engraçadas, tem adrenalina, lutas, brigas, sangue, sangue, morte, sangue, sexo, sangue... Tipo,

tudo que amo!

" - Fale por você - ele sussurrou em  m eu

ouvido enquanto parávam os na frente de

um  elevador. - Porque eu, desde que te vi,

só consigo pensar na sua boca."

Pag. 139

     Como eu disse, eu sabia que iria gostar, só não sabia o quanto. E gente, eu amei!!

     É muito legal! Ri, me diverti, fiquei ansiosa, suspirei. Foi tudo incrível!

     Apesar daquele burburinho bobo por causa da capa, eu garanto que achei bem bonita. A diagramação

está ótima; e no final do livro ainda tem imagens de Sasha, Mikhail, Klaus (que é o Mestre dos Mestres, rs).

Além de imagens dos Minotauros, da Rainha dos Mitológicos, da Fortaleza Negra e da Torre onde moram

os Mestres.
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Pensamento

     Impecável!

     O final é alucinante! Que agonia!! Preciso do segundo livro logo. Não sei como vou v iver sem saber o que

acontece a seguir... Como faz?

     Recomendo para todos! Sem exceção!

Poderá tam bém  gostar de:

Linkwithin

+6   Recomende isto no Google

14 comentários:

Ø Väzïø ñä Flø® 24 de julho de 2014 07 :53

Vivo dizendo..a literatura nacional tem alcançado um patamar elevadíssimo! E que surpresa boa

ver uma resenha tão apropriada!

Ando meio avessa a vampiros e similares, mas pelo que li acima, o livro está bem além da mesmice

vampiresca. 

Bem além, eu ousaria dizer!

Sabe quando você lê a resenha e tem vontade ler o livro logo? Foi exatamente assim. Adorei a

forma "bruta" da personagem.rs e fiquei curiosa quanto ao vampiro lindo.

Lerei, ah se lerei!

Beijo

Responder

Luciano A.Santos 24 de julho de 2014 09:47

Lelê, também não me canso de admirar o quanto os autores nacionais tem se desdobrado para

criarem tramas - e às vezes universos inteiros - de qualidade. As vezes me pego lamentando o quão

pouco de literatura nacional eu leio, o que é realmente algo que quero mudar em breve.

Também sou fã de fantasia, me empolgo admirando esses mundos fantásticos,e me perco neles.

Mais um livro que uma resenha sua coloca na minha lista ;)

http://www.pontolivro.com

Responder

Kel Costa 24 de julho de 2014 10:45

Oi Lele! Fico feliz, radiante, que vc tenha gostado do livro! A primeira resenha prestes a sair

sempre deixa o autor nervoso, mas a sua foi uma delícia! Prometo que em breve vc saberá como

isso continua rsrs

Imaginando a Sasha ouvindo o "fofa" :p
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