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O quarto volume da série Magisterium, uma saga de cinco livros de fantasia co-escrita pelas autoras best-sellers Holly Black e Cassandra ClareA série é uma fantasia urbana, onde um universo de magia coexiste com nosso mundo. Neste quarto livro da saga, Black e Clare nos levam para além do domínio dos vivos em uma viagem em direção aos
perigos da morte.Agora Call é um dos mais temidos estudantes da história do Magisterium, conhecido como o Inimigo da Morte, o Suserano do Mal, considerado culpado pela morte do melhor amigo e estopim de uma constante ameaça de guerra. E quando ele é libertado da prisão por aliados improváveis, interessados em seu poder sobre a magia do
caos, ele se vê envolto em uma trama de mentiras e intrigas, e precisa decidir o que fazer com o próprio poder.Capa comum: 240 páginasEditora: Galera Junior; Edição: 1 (27 de novembro de 2017)Idioma: PortuguêsISBN-10: 8501112437ISBN-13: 978-8501112439Dimensões do produto: 22,9 x 16 x 1,3 cmPeso de envio: 340 g Título: A máscara de
prata – Magisterium – vol. 4 Еscritor: Holly Black, Cassandra Clare ISBN: B078127KPH Categorias: Ficção, Aventura, Infanto-Juvenil Resumo do livro “A máscara de prata – Magisterium – vol. 4” Holly Black, Cassandra Clare Das autoras best-sellers Holly Black e Cassandra Clare, quarto volume da série Magisterium, uma saga de cinco livros de
fantasiaurbana onde um universo de magia coexiste com nosso mundo. Neste livro, Black e Clare nos levam para além do domínio dos vivos em uma viagem em direção aos perigos da morte. Agora Call é um dos mais temidos estudantes da história do Magisterium, conhecido como o Inimigo da Morte, o Suserano do Mal, considerado culpado pela
morte do melhoramigo e estopim de uma constante ameaça de guerra. E quando ele é libertado da prisão por aliados improváveis, interessados em seu poder sobre a magia do caos, ele se vê envolto em uma trama de mentiras e intrigas, e precisa decidir o que fazer com o próprio poder. Baixar livro grátis “A máscara de prata – Magisterium – vol. 4”
Holly Black, Cassandra Clare Baixar Livro Livro - Magisterium: A máscara de prata (Vol. 4)Código 222664100Galera JuniorMagaluVeja todas as ofertas dessa loja Cartão de créditosem jurosVeja mais opções de preço e entrega desse produtoLivro - Magisterium: A máscara de prata (Vol. 4)"Em A máscara de prata, o quarto volume da série
Magisterium, Holly Black e Cassandra Clare nos levam para além do domínio dos vivos em uma viagem em direção aos perigos da morte. Depois de tantas aventuras e perigos, agora Call é um dos mais temidos estudantes da história do Magisterium, conhecido como o Inimigo da Morte, o Suserano do Mal, considerado culpado pela morte do melhor
amigo e estopim de uma constante ameaça de guerra. E quando ele é libertado da prisão por aliados improváveis, interessados em seu poder sobre a magia do caos, ele se vê envolto em uma trama de mentiras e intrigas, e precisa decidir o que fazer com o próprio poder. * A série Magisterium acompanha a história de Callum Hunt e seus anos
passados dentro da escola de magia Magisterium, um lugar que sempre foi ensinado a temer e a odiar. Enquanto aprende mais sobre os seus poderes, Call precisa colocar à prova todo o seu conhecimento para sobreviver. Criado em colaboração pelas fantásticas mentes de Cassandra Clare e Holly Black, as autoras oferecem a você as chaves das
portas do Magisterium, um universo mágico e inexplorado. Vistam as suas capas de magos, tomem cuidado para não serem Dominados pelo Caos e boa sorte! O Magisterium lhes oferece as boas-vindas. “Ambientado em um Estados Unidos em que a magia existe, a série Magisterium combina os talentos de Black e Clare em uma empolgante história
de amadurecimento que reúne os conhecidos elementos da fantasia enquanto deixa os leitores sem saber o que vai acontecer em seguida.” — Publisher’s Weekly"Informações técnicasEditoraGalera JuniorTítuloMagisterium: A máscara de prata (Vol. 4)AutorClare, Cassandra, Black, Holly, Sussekind, RitaFicha técnicaNúmero de
páginas240Edição1Data de publicação10.11.2017IdiomaPortuguêsCódigo do produtoISBN-10 - 8501112437 GTIN-13 - 9788501112439 ISBN-13 - 9788501112439Peso aproximadoPeso do produto340.0 gramas.Dimensões do produtoProduto(L x A x P): 15.5 x 23.0 x 13.0 cm.Escrever uma avaliaçãoLivro - Magisterium: A máscara de prata (Vol.
4)Avaliação geralOrdenar avaliações:Mais relevantesMais úteisDe mais positivas para negativasDe mais negativas para positivasMais recentes Cartão Luiza(Produto + Frete)Numero de parcelasTotal R$ 30,90 à vista 02x de R$ 15,73com jurosR$ 31,4503x de R$ 10,55com jurosR$ 31,6404x de R$ 7,96com jurosR$ 31,8205x de R$ 6,40com
jurosR$ 32,0106x de R$ 5,37com jurosR$ 32,2007x de R$ 4,63com jurosR$ 32,3908x de R$ 4,07com jurosR$ 32,5809x de R$ 3,64com jurosR$ 32,7710x de R$ 3,30com jurosR$ 32,9611x de R$ 3,01com jurosR$ 33,1512x de R$ 2,78com jurosR$ 33,3413x de R$ 2,58com jurosR$ 33,5314x de R$ 2,41com jurosR$ 33,7315x de R$ 2,26com
jurosR$ 33,9216x de R$ 2,13com jurosR$ 34,1217x de R$ 2,02com jurosR$ 34,3118x de R$ 1,92com jurosR$ 34,5119x de R$ 1,83com jurosR$ 34,7120x de R$ 1,75com jurosR$ 34,9121x de R$ 1,67com jurosR$ 35,1022x de R$ 1,60com jurosR$ 35,3023x de R$ 1,54com jurosR$ 35,5024x de R$ 1,49com jurosR$ 35,70 Cartão de crédito(Produto +
Frete)Numero de parcelasTotal R$ 30,90 à vista 02x de R$ 15,91com jurosR$ 31,8303x de R$ 10,71com jurosR$ 32,1404x de R$ 8,11com jurosR$ 32,4505x de R$ 6,55com jurosR$ 32,7706x de R$ 5,51com jurosR$ 33,0907x de R$ 4,77com jurosR$ 33,4108x de R$ 4,22com jurosR$ 33,7309x de R$ 3,78com jurosR$ 34,0610x de R$ 3,44com
jurosR$ 34,38 PixR$ 30,90 à vista No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra. Boleto bancárioR$ 30,90 à vista No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de
cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.O Magazine Luiza atua como correspondente no País, nos termos da Resolução CMN nº 4.954/2021, e encaminha propostas de
cartão de crédito e operações de crédito para a Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o nº 02.206.577/0001-80.Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados.
Endereço eletrônico: conosco: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade. #1.) The Iron Trial ★★★★☆#2.) The Copper Gauntlet ★★★☆☆#3.) The Bronze Key ★★★☆.5#3.) The Silver Mask ★★★★☆“Secrets hurt the keeper more than you think.” The fourth
instalment in the magisterium series was darker and grittier than its predecessors, bringing a morally grey tone that I really enjoyed. With each book, the series strays further and further from the typical bounds and formulas of middle grade fantasies I have read and comes into its own. The Silver Mask brings into question morality, #1.) The Iron
Trial ★★★★☆#2.) The Copper Gauntlet ★★★☆☆#3.) The Bronze Key ★★★☆.5#3.) The Silver Mask ★★★★☆“Secrets hurt the keeper more than you think.” The fourth instalment in the magisterium series was darker and grittier than its predecessors, bringing a morally grey tone that I really enjoyed. With each book, the series strays further and
further from the typical bounds and formulas of middle grade fantasies I have read and comes into its own. The Silver Mask brings into question morality, and as a result made the book feel more mature and sophisticated, rather than simple ideas where certain characters are entirely 'good', and others are 'bad'. While this book did fall into that hole
in a few places, I felt that it overall did a good job at addressing the sliding scale of morality. “Sometimes he forgot how small she was, because her bravery loomed so large in his mind.” As for the characters, I could take them or leave them for the most part. Call is good narrator to follow, and I enjoy reading from his perspective, but for some reason
I can't get fully invested in him or care more than usual about what happens to him. Tamara similarly is a character who is perfectly fine, but nothing special. Her personality seems a little forced and prescribed to me, with no chance to surprise us as the readers. My favourite character, as it has been for the last few books, is Jasper. Despite seeming
at the beginning to be a stereotypical rival/bully, he gradually became more nuanced. I could definitely be biased though- I am a sucker for Draco Malfoy type characters. Now for my main gripe- the romance. ugh. Why did we need to include this? I think it would have been the same, if not better, without including a romance. It felt unnecessary and
annoying to me. I was constantly cringing in those scenes, and could not bring myself to care at all. Overall, there were parts about this book that I really liked, and some that I really didn't. But the former outweighed the latter, and as a result this has taken the place of one of my favourites of the entire series. ...more Saiba mais sobre produtos
usados Os livros USADOS vendidos na nossa categoria Outlet são livros com avarias mas que mantém sua integridade de conteúdo original permitindo uma leitura muito próxima dos livros novos. Esses produtos podem apresentar páginas ou capas amassadas, manchas, com riscos ou sinais de uso além de poder estar fora de sua embalagem
original.DISPONIBILIDADE DE ESTOQUEPara produtos de Outlet o estoque é limitado e por esse motivo as oportunidades de compra são únicas. Se após a compra forem apontados defeitos de funcionamento do produto, o consumidor poderá solicitar a devolução dos valores cobrados de acordo com a política de devoluções da Saraiva.IMAGENS NO
SITEAs imagens são meramente ilustrativas de um livro novo com exemplos de unidades que apresentam sinais de uso, os quais podem ou não estar presentes na unidade posta à venda. Os livros usados são exibidos no site com o selo USADO para que se destaquem dos demais produtos.CARIMBO DE LIVRO USADOOs livros usados recebem o
carimbo de "Vendido no Estado, Troca não Autorizada" na capa e/ou contra-capa para identificar os produtos que não podem ser trocados.EMBALAGEM E CONTEÚDOOs produtos são entregues na embalagem original retrabalhada, com possíveis alterações, ou em embalagens neutras lacradas. Pode não conter capas e/ou invólucros especiais,
especialmente em kits e boxes.DEVOLUÇÃOO prazo para desistir da compra é de até 7 (sete) dias corridos, a contar da data de entrega. O produto deve ser encaminhado com todos os seus componentes e na mesma embalagem em que foi recebido. Devido ao estoque limitado das mercadorias, não é possível trocar os produtos, apenas devolvê-los e
solicitar a restituição do valor pago. O valor pago será restituído pelo mesmo meio de pagamento utilizado na compra. Para mais informações, verifique nossa Política de Trocas e Devoluções.APARÊNCIA E FUNCIONAMENTOO livros usados podem apresentar amassados, marcas, manchas, riscos ou sinais de uso. Esses sinais estéticos não
comprometerão o a leitura nem a integridade do conteúdo original. Todos os produtos usados foram inspecionados e estão em condições de leitura.
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