Magia em BH: livro mineiro concorre a prêmio
nacional de literatura
Estamos acostumados a ler histórias de fantasia ambientadas no exterior, especialmente em
Londres e Nova York. Mas a boa notícia desta reta final de novembro é a classificação de "A
Polícia Secreta para Crimes Mágicos", livro ambientado em Belo Horizonte, para a final do
Prêmio Geek de Literatura. O concurso, de abrangência nacional, é uma realização da
Amazon Brasil, do portal Omelete e da editora Pipoca e Nanquim.
Nesta história de fantasia urbana, a jovem Agnes vê-se cercada de mistérios e intrigas
mágicas que têm como cenário a capital mineira. Num encontro das místicas judaica, iorubá
e tupi-guarani, ela é tragada por uma investigação capitaneada pelos agentes de uma polícia
secreta. Aproveite: o ebook estará liberado para download gratuito entre os dias 22 e 26 de
novembro, CLIQUE AQUI para baixar.
Para ajudar a aventura de Agnes e seus amigos a vencer o Prêmio Geek de Literatura, não
é preciso mais do que apenas 3 cliques: basta ACESSAR AQUI a página de votação, clicar
na bolinha abaixo da capa de "A Polícia Secreta para Crimes Mágicos" e, no fim da página,
clicar em votar. A votação se encerra em 30 de novembro.
O escritor Emanoel Ferreira, que também é jornalista e poeta, vive um ano importante em sua
carreira: além desta final, foi laureado pelo Prêmio Barueri de Literatura e pelo Concurso
Nacional de Contos Jorge Andrade, além de estar entre os autores selecionados do Prêmio
Off FLIP de Literatura 2021, nas categorias conto e poesia.
Leia, abaixo, a sinopse da obra e conheça um pouco mais do autor.
SINOPSE
"O inglês Harry Potter foi o Menino-Que-Sobreviveu, o americano Percy Jackson conviveu
com deuses gregos… Bom para eles! Em primeiro lugar, Agnes é uma menina. Em segundo
lugar, brasileira! E logo ela vai descobrir o que o desaparecimento de um popular rabino e um
assassino em série de adolescentes têm a ver com a mística dos pajés tupi-guarani e a magia
da cabala judaica. Neste livro, o primeiro d’A Polícia Secreta para Crimes Mágicos, o escritor
Emanoel Ferreira apresenta uma fantasia urbana cheia de História que promete encantar os
leitores do gênero".
AUTOR
Emanoel Ferreira é um escritor, poeta e jornalista brasileiro, nascido em Belo Horizonte. Foi
laureado no Prêmio Barueri de Literatura 2020 e no Concurso Nacional de Contos Jorge
Andrade 2021.
É autor do romance de fantasia jovem adulta "A Polícia Secreta para Crimes Mágicos",
finalista do Prêmio Geek de Literatura, e do livro "Já Tomei Uns Tragos de Poesia e Prosa

para Amaciar a Tristeza". Publicou contos e poemas em revistas e antologias, como nos
volumes de Conto e Poesia do Prêmio Off FLIP de Literatura 2021.

