28/7/2014

Entre Palcos e Livros: [Divulgação] Lançamentos do Grupo Editorial Pensamento
0

mais

Próximo blog»

Criar um blog

Login

INÍCIO | FALE COMIGO | POLÍTICAS DE PARCERIA | BLOGS AMIGOS | PARTICIPO | PROMOÇÕES | LEITORES SORTUDOS
RESENHAS | AUTORES PARCEIROS
sá ba do, 26 de ju l h o de 2014

[Divulgação] Lançamentos do Grupo Editorial
Pensamento

Promoção Não Pare! - Até 30/07

Oi gente!
Hoje vou apresentar a vocês os lançamentos do Grupo Editorial
Pensamento. Espero que curtam! Logo terá resenha de Fortaleza Negra
por aqui. =)

Fortaleza Negra - Kel Costa
Editora: Jangada
Leia um trecho | Skoob

Na antiga União Soviética, vampiros, até
então considerados criaturas lendárias,
surgem inesperadamente e põem fim à
Guerra Fria em 1 985. Usando seu poder
mental extraordinário e sua força sobrehumana, os Mestres da Realeza V ampírica
exigem a rendição dos líderes mundiais e
se autoproclamam senhores absolutos do
planeta. Dez anos depois, vivendo num
mundo de relativa paz entre humanos e
vampiros, Aleksandra Baker, uma garota
de 1 7 anos, se ressente por não ter a
mesma liberdade que os jovens do
passado. Além de viver sob o jugo dos
vampiros, Sasha, como é chamada por
todos, está apavorada com uma nova ameaça, a invasão de predadores
letais: os mitológicos! Diante dos terríveis ataques de centauros e
minotauros, a família Baker não vê outra saída a não ser se mudar para a
Rússia e morar entre os muros do único lugar onde é possível viver livre
dos ataques: a impenetrável Fortaleza Negra, reduto da Realeza
V ampírica. Mas a ideia de se mudar para a Fortaleza não agrada a
Sasha. Ela não gosta de vampiros e, Helena, sua melhor amiga, vai ficar
para trás, correndo perigo constante. Mas Sasha não irá descansar até
encontrar uma forma de levar Helena para a Rússia e destruir de vez
essas criaturas mitológicas que rondam a Fortaleza. A única esperança
são as pesquisas do seu pai, que conta com a ajuda de Blake, um prodígio
adolescente, que balançará o coração de Sasha. Mas a jovem talvez já
esteja envolvida demais com a obscuridade do mestre da realeza
vampírica: Mikhail.

http://entrepalcoselivros.blogspot.com.br/2014/07/divulgacao-lancamentos-do-grupo.html
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