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Razões para a venda
• Ficção Científica
• Mistério e aventura
• É uma homenagem aos
clássicos do gênero de ficção
científica, como Julio Verne
• Narrativa ágil

Sobre a história Tudo começou com o assassinato do
marinheiro Jeremiah Perkins, em um pequeno porto norueguês,
e com um pequeno pacote, que ele enviou para Lady Elisabeth
Faraday. Mas talvez a história tenha começado quando estranhas
relíquias foram descobertas em uma antiga cripta medieval –
relíquias cuja existência nem a ciência conseguia explicar. Foi
por causa disso que o mal humorado professor Ulisses Zarco
resolveu embarcar em uma aventura a bordo do Saint Michel,
pelos mares do norte da Europa, junto com seu novo fotógrafo,
Samuel Durango, enfrentando inúmeros perigos e o terrível
mistério que envolvia a Ilha de Bowen – criaturas metálicas
gigantes são apenas um dos perigos dessa enigmática expedição.
Sobre o livro A Ilha de Bowen é uma ficção científica de
tirar o fôlego – César Mallorquí utilizou elementos dos clássicos
do gênero, como Júlio Verne, Arthur Conan Doyle e H.G Wells.
Constrói uma história cheia de mistério, com uma narrativa
envolvente e linguagem ágil. Paralelamente ao mistério que se
desenrola no livro, sobre a enigmática Ilha de Bowen e seus
estranhos artefatos, acompanhamos as relações pessoais dos
personagens, suas desavenças, afetos e os diálogos muito bem
‑humorados.
Público‑leitor O livro é indicado para jovens a partir de 14
anos, devido ao volume de texto e à trama desenvolvida.
Sobre O autor César Mallorquí nasceu em Barcelona
em 1953 e, no ano seguinte, sua família mudou‑se para Madri.
Estudou jornalismo na Universidade Complutense de Madri
e entre 1981 a 1991 dedicou‑se a trabalhos de publicidade
como “criador” de várias agências. Entretanto, sua verdadeira
vocação já se anunciava ‑ a Literatura ‑ e a ela passou a se
dedicar intensamente. Publicou diversas obras e recebeu muitas
premiações, como: A Parede do Céu ‑ Prêmio Alberto Magno 1992;
O Colecionador de Selos ‑ Prêmio UPC 1995; O Círculo de Jericó e o
Último Trabalho do Senhor Luna ‑ Prêmio EDEBÉ 1996; As Lágrimas
de Shiva ‑ Prêmio EDEBÉ 2002 (publicado pela Editora Biruta).
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