Resumo de Os Senhores dos
Dinossauros
Os Senhores dos Dinossauros Por Victor Milán “É como um encontro de
Jurassic Park com Game of Thrones.” George R.R. Martin Um cavaleiro
medieval pronto para a batalha, montado sobre seu fiel T-Rex.
A belíssima ilustração da capa de Os Senhores dos Dinossauros já é
suficiente para fazer disparar os batimentos cardíacos dos fãs de literatura
fantástica. O autor, Victor Milán, consegue fazer o que parecia impossível:
materializar um sonho que milhares de leitores compartilham
secretamente desde a infância.
Ou você aí nunca se imaginou cavalgando um dinossauro? Se alguém
poderia contar essa história, esse alguém é o mestre Victor Milán. Talento
e experiência ele tem de sobra. Com mais de 100 romances publicados
em quatro décadas, Milán recebeu o conceituado troféu de ficção
científica Prometheus Award em 1986, concorrendo com o livro póstumo
de Philip K.
Dick, Radio Free Albermuth. Victor Milán também é um dos membros
fundadores da série de livros Wild Cards, editada e coescrita por Melinda
M. Snodgrass e George R. R. Martin.
O autor de Game of Thrones é amigo pessoal de Milán desde o final dos
anos 1970 e acompanhou o processo de criação do livro em primeira
mão. Então, o que você ainda precisa saber para se debruçar sobre Os
Senhores dos Dinossauros?
O romance se passa no Império da Nuevaropa, um continente claramente
inspirado na Europa do século XIV. Cultura e costumes, religião, conflitos
políticos, tecnologia e armamento são compatíveis com o último período
da Idade Média.
Mas neste mundo, construído pelos Oito Criadores, os gigantes répteis
pré-históricos também fazem parte do arsenal de guerra. Tricerátopos,

alossauros e tiranossauros marcham em batalhas épicas, enquanto
pterodátilos voam rasantes, como fariam dragões em lendas medievais.
As possibilidades são tantas que você não vai querer parar de ler. Ainda
bem! Os Senhores dos Dinossauros é apenas o primeiro volume da
Trilogia de Victor Milán. O lançamento no Brasil acontece quase
simultaneamente com o norte americano.
O livro ainda não tinha chegado nas livrarias dos Estados Unidos, e os fãs
da DarkSide Books já compartilhavam nas redes sociais a notícia da
edição brasileira. O carinho dos DarkSiders é recíproco: o próprio Victor
Milán declarou seu encanto pelo Brasil.
A edição brasileira de Os Senhores dos Dinossauros chega às estantes
em setembro de 2015, em capa dura e com o padrão de qualidade quase
psicopata da DarkSide Books. O livro vem com as ilustrações originais de
Richard Anderson, artista que fez concepts para grandes produções do
cinema como Os Guardiões da Galáxia, Thor: O Mundo Sombrio,
Gravidade e Prometheus.
Sobre o autor Victor Milán já publicou mais de 100 romances. É um dos
moradores mais ilustres de Albuquerque, Novo México, depois de Walter
White. Victor é um autor residente da Bubonicon, a Convenção Anual de
Ficção Científica e Fantasia da cidade, onde também atua como DJ de
rádio, especializado em prog-rock.
Acesse aqui a versão completa deste livro

