
Livro mineiro vencedor de prêmio 
nacional é lançado por editora paulista 
“A Polícia Secreta para Crimes Mágicos”, livro de fantasia que se 
passa em BH, venceu o Prêmio Geek de Literatura 2021, da 
Amazon 

Fantasia brasileira no melhor estilo Harry Potter (J.K.Rowling) e Sandman (Neil Gaiman), o 
premiado livro “A Polícia Secreta para Crimes Mágicos” já havia caído no gosto dos leitores 
quando foi classificado para a final do Prêmio Geek de Literatura, uma iniciativa da Amazon, 
do portal Omelete e da editora Pipoca & Nanquim. Na época, mais de três mil pessoas 
baixaram a obra no Kindle. 
 
Após ser anunciado como vencedor do prêmio, durante a CCXP Worlds 2021, o autor 
Emanoel Ferreira assinou contrato de publicação da obra com a Pipoca & Nanquim. A editora 
paulista é famosa por publicar livros e quadrinhos em edições caprichosas. Já passaram 
pelas mãos da Pipoca & Nanquim autores como Maurício de Sousa, Roberto Bolaño (o 
Chaves), Frank Frazetta (Tarzan, Conan, John Carter e outros), Alejandro Jodorowsky, Kevin 
Eastman & Peter Laird (Tartarugas Ninja) e Junji Ito, mestre do horror japonês. 
 
“O livro já está chegando na casa das pessoas e o feedback é incrível, não só pela capa dura 
e todo o capricho da edição, mas porque essa aventura genuinamente belo-horizontina agora 
pode estar na estante de todos”, comenta Emanoel. “A arte da capa, aliás, é um espetáculo 
a parte”. 
 
A obra conta a história de uma garota chamada Agnes que, de repente, nota-se bem no meio 
de um mistério sinistro envolvendo assassinatos de adolescente, magia e uma misteriosa 
polícia secreta. 
 
“A arte da capa, um trabalho fantástico do ilustrador Alexandre Carvalho, traz pontos turísticos 
da nossa cidade, como a Igrejinha da Pampulha, o Mineirão e o Mineirinho. Enfim, esta edição 
é um grande presente para quem ama fantasia e ama Belo Horizonte”, diz o autor. 
 
O livro “A Polícia Secreta para Crimes Mágicos” já está à venda na Amazon. Os leitores que 
quiserem, podem conferir uma degustação do livro no blog do autor: 
www.emanoelferreira.com/blog. 
 
Confira a sinopse da obra: 
 
"A jovem Agnes tem uma vida mundana. Entre ter de lidar com os dilemas da adolescência e 
com a dificuldade de crescer com sua mãe internada em uma instituição, ela estuda para os 
exames do colégio, se diverte com um grupo de amigos e sonha com sua festa de quinze 
anos de idade. 



Exceto que Agnes está longe de ser mundana. E que o indígena Guaraci, seu amigo 
imaginário, talvez não seja tão imaginário assim. E que as tradições judaicas da sua família 
provavelmente vão além de meras cerimônias religiosas e envolvem a poderosa magia da 
Cabala. 
Quando um brutal e misterioso assassino começa a matar adolescentes na cidade de Belo 
Horizonte, Agnes se vê no epicentro de uma trama contundente que envolve magia, 
multiverso, criaturas mitológicas, outras realidades e uma instituição mística que luta para 
salvar o mundo das garras do mal. 
Com influências de J.K. Rowling, Terry Pratchett e Rick Riordam, A Polícia Secreta para 
Crimes Mágicos é uma eletrizante aventura de crime e mistério, ambientada em um mundo 
onde a magia dos povos antigos se funde à realidade do mundo contemporâneo". 
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