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Um passeio pela destruicao que restou da
presenca humanaA fantasia e a ficcao
cientifica crescem cada vez mais no Brasil
e no mundo, ganhando inumeras
adaptacoes para o cinema e ate despertando
certa devocao entre os fas, como se os
personagens fossem pessoas reais e seus
destinos estivessem de fato em nossas
maos. Ao lado da literatura de terror,
formam uma triade onde tudo e possivel e a
unica regra e ter muita imaginacao.
Recentemente, as distopias tem levado esse
sucesso a um novo patamar, marcando
presenca constante com seus romances na
lista de best-sellers.Depois do Fim e um
tour pelas terras inospitas das distopias,
pela aventura constante e o humor amargo
de quando o que esta em jogo e a nossa
sobrevivencia. Apos levar os leitores a
visitarem cidades fantasticas na coletanea
Fantasias Urbanas, Eric Novello reune oito
novos autores que tinham como armas de
batalha a qualidade, a criatividade e o
entretenimento.
Blanxe,
Nazarethe
Fonseca, Cirilo S. Lemos, Eduardo Kasse,
Diego de Souza, Gerson Lodi-Ribeiro,
Marcelo A. Galvao e Alliah, que participa
tambem
com
uma
narrativa
visual.Sobrevivendo a monstros no fundo
do oceano e a provas de resistencia em
estufas mecanizadas, a ringues de boxe
onde se luta pelo direito de sonhar e a
castelos sitiados por invasores crueis,
escapando de conflitos entre deuses
vingativos e de cangacos violentos onde a
bala e a lei, correndo por campos
dominados por vampiros ou por cidades
melancolicas, so nos resta responder a
pergunta: o que acontece depois do fim?
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