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• Sarah J. Maas é um fenômeno editorial: sua nova série estreou na lista
do New York Times em segundo lugar, com apenas uma semana de
vendas. • A série Trono de Vidro esteve por diversas semanas na lista de
best-sellers do New York Times; nos Estados Unidos os livros já
ultrapassam 1 milhão de exemplares vendidos. • Segundo uma pesquisa
do Epic Reads, Trono de vidro é um dos livros YA que os leitores
gostariam de ver transformados em série no Netflix.• Trono de vidro foi
eleito um dos melhores livros do ano pela Amazon e pela Kirkus, e foi
finalista do Waterstones Teen Book of the Year.Ela roubou uma vida.
Agora deve pagar com o coração. Nesse misto de A Bela e A Fera e
Game of Thrones, Sarah J. Maas cria um universo repleto de ação,
intrigas e romance. Depois de anos sendo escravizados pelas fadas, os
humanos conseguiram se libertar e coexistem com os seres místicos.
Cerca de cinco séculos após a guerra que definiu o futuro das espécies,
Feyre, filha de um casal de mercadores, é forçada a se tornar uma
caçadora para ajudar a família. Após matar uma fada zoomórfica
transformada em lobo, uma criatura bestial surge exigindo uma reparação.
Arrastada para uma terra mágica e traiçoeira — que ela só conhecia
através de lendas —, a jovem descobre que seu captor não é um animal,
mas Tamlin, senhor da Corte Feérica da Primavera. À medida que ela
descobre mais sobre este mundo onde a magia impera, seus sentimentos
por Tamlin passam da mais pura hostilidade até uma paixão avassaladora.
Enquanto isso, uma sinistra e antiga sombra avança sobre o mundo das
fadas e Feyre deve provar seu amor para detê-la... ou Tamlin e seu povo
estarão condenados.
Acesse aqui a versão completa desta leitura

