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[POR DENTRO DOS EVENTOS] LANÇAMENTO DE FORTALEZA NEGRA - KEL COSTA

Olá Galerinha!!!!!!

Sei que andei meio sumidinha essa semana, mas tive vários treinamentos importantes ao longo da mesma,

chegando em casa mega cansada e pronta pra mimir! rsrs

Por isso, somente hoje consegui vir aqui falar sobre o Lançamento de Fortaleza Negra, da nossa querida

blogueira e amiga, Kel Costa ! 

Foi uma honra poder mediar esse super evento! Muito obrigada pelo convite, Gisele e Editora Jangada ! <3

O evento começou um pouquinho atrasado, por volta das 15:30, pois foi o tempo da galera chegar e se assentar. Ao

longo do mesmo, foram servidos comes e bebes deliciosos. Eu preparei algumas perguntinhas para a autora, uma

vez que já tinha lido o livro e me apaixonado, mas o público participou bastante... inclusive as Calos da Kel (leitores

de suas fics!!!). 

O clima foi de alegria e muita festa. A Kel estava radiante e respondeu a todas as perguntas, sem rodeios e sem

deixar a peteca cair! Pudemos ficar sabendo mais sobre a criação do enredo de Fortaleza Negra , quando a autora

teve a grande ideia e em quem se inspirou para criar tal universo. Além disso, Kel nos adiantou um pouquinho o que

podemos esperar nos dois próximos livros da Tr i logia  - me deixando ainda mais curiosa e ansiosa por eles!

#xatiada rsrs

A Editora Jangada  arrasou nos bottons, com as carinhas das personagens... além dos super brindes que foram

sorteados depois do divertido bate-papo com a autora! Sem falar nos cupcakes... que nossa... estavam m-a-r-a-

v-i-l-h-o-s-o-s !!!! Sério! A cobertura tinha gosto de brigadeiro, gente! hehe

Confira abaixo um vídeo sobre o evento e se surpreenda, ou melhor, fique morrendo de vontade de ler FN, com o

trecho que a autora leu no final da entrevista:

Mônica Quintelas ou Nica, tem 29 anos, é empresária
iniciante, coordenadora pedagógica, professora de
inglês, rev isora, tradutora e blogueira por paixão.
Nasceu no Rio de Janeiro e sempre morou na Cidade
Maravilhosa. É bookaholic assumida, que gosta muito
de ler e se aventurar nas páginas de um bom livro. Ler
é a sua válvula de escape, aquilo que a transporta a
outros mundos, além da imaginação. Além de ler,
adora dançar, bater um bom papo em uma cafeteria
(se possível, acompanhada de um livro) e se divertir
com os amigos!

   

Encontre-nos no Facebook

Drafts da Nica

5.939 pessoas curtiram Drafts da Nica.

Plug-in social do Facebook

Curtir

FACEBOOK

TV NICA

HOME SOBRE COLABORADORES RESENHAS COLUNAS PARCEIROS

CONTATO

http://www.draftsdanica.com.br/
http://4.bp.blogspot.com/-fdctTtENZjE/U9R2jalZxFI/AAAAAAAALBE/SlQy4SUz_7I/s1600/CAPA.jpg
http://i47.tinypic.com/14uvmuv.png
https://www.facebook.com/Nica.Quintelas
https://twitter.com/DraftsdaNica
http://instagram.com/nica_85
https://www.youtube.com/user/teachernica85
https://www.facebook.com/DraftsdaNica
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/DraftsdaNica
https://www.facebook.com/DraftsdaNica
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/mirian.francielle
https://www.facebook.com/lucileidetorres82
https://www.facebook.com/thamyris.cardoso.7
https://www.facebook.com/dannyella.rodriguez.3
https://www.facebook.com/esmaltante.maniaca
https://www.facebook.com/raquel.lemos.7
https://www.facebook.com/viickpanti
https://www.facebook.com/geovanna.brena
http://www.draftsdanica.com.br/
http://www.draftsdanica.com.br/
http://www.draftsdanica.com.br/p/colaboradores.html
http://www.draftsdanica.com.br/p/resenhas_20.html
http://www.draftsdanica.com.br/p/junior-souza-colunista.html
http://www.draftsdanica.com.br/p/parceiros.html
http://www.draftsdanica.com.br/p/contato_26.html


28/7/2014 Drafts da Nica: [Por Dentro dos Eventos] Lançamento de Fortaleza Negra - Kel Costa

http://www.draftsdanica.com.br/2014/07/lancamento-de-fortaleza-negra.html 2/3

Login

Natalia Eiras 0

Reply

Jessica Marques 0

Reply

Victória Santana 0

Reply

Enter text right here!

Name Email Website (optional)

Comment as a Guest, or login:

Displayed next to your comments. Not displayed publicly. If you have a website, link to it here.

Submit Comment

Comments (3)
Sort by: Date  Rating  Last Activity

· 1 day ago

O que me deixou mesmo atraída nesse livro é a questão de misturar seres mitológicos (sou louca e apaixonada por
mitologia) com vampiros. Espero não me decepcionar. Eu não gostei da capa, mas estarei na Bienal nesse dia e pretendo dar
uma conferida nesse evento da editora. 
(Isso se eu não estiver presa na fila de autógrafos do Harlan Coben...pelo menos sou sincera!)

· 17 hours ago

Calos são calos eternamente. Queria tanto vê-la, mas acho que nem na bienal vou conseguir, sabe-se la quando vou
conseguir sair da fila da Cassie e Kiera, escolheram dia 23 para ter todos os eventos, inclusive o aniversário do meu pai
(ainda tô pensando como vou dar uma fugida) 
Fanfics da K, leio até hoje as que tem na net, milhares de incompletas :'( 
Com certeza vou ler esse livro dela inteiro, é muito legal ver uma pessoa que sempre acompanhei mesmo que de longe
conseguindo realizar um sonho e melhor ainda ela contar como começou com orgulho 

bjs

· 15 hours ago

Eu sabia que tinha vista você em algumas fotos que saíram do evento no Instagram!! Que maravilhoso! 
Quando fiquei sabendo do livro fiquei muito curiosa para lê-lo, amo seres mitológicos e sobrenaturais, sou louca por eles!
Gostei bastante da premissa do livro, espero poder lê-lo! É uma pena que não vou a Bienal! :(
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As fotos do Lançamento estão disponíveis na nossa página do Facebook (aqui)! 

Em breve, teremos resenha desse livro sobre Vampiros e Seres Mitológicos que me fez suspirar novamente por uma

história nesse universo sobrenatural! 

Obrigada , novamente, à Kel Costa  e à Editora Jangada  pela confiança no meu trabalho! Podem sempre contar

comigo! <3

*Atenção* 

Galera que vai à Bienal do Livro em São Paulo, a Kel Costa realizará outro Evento de Lançamento durante a feira,

no dia 23 de agosto, às 16h, no Estande do Grupo Editor ial Pensamento - J298. Se você estiver curtindo essa

super festa literária, não deixe de dar uma passadinha no estande e adquirir o seu exemplar também! Mais

informações sobre o evento na Bienal, aqui .
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