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– Como vou encontrar você de novo?

– Nos sonhos – disse a voz com o calor 
fraco de brasas se apagando.

O sol mergulhou no horizonte e nova-
mente me vi envolta em uma morta-
lha de escuridão. A ausência do sol me 
sufocou, pesando em meu peito como 
uma âncora. Desci correndo a duna, 
tentando perseguir os últimos raios, 
mas minha ansiedade fez com que eu 
tropeçasse e caísse, e acordei com um 
sobressalto.

COLLEEN HOUCK é uma leitora voraz 
que adora títulos de ação, aventura, 
temas paranormais, ficção cientí-
fica e romance. Ela entrou para a 
lista de livros mais vendidos do The 
New York Times com a sua primeira 
série, A maldição do tigre, que já ven-
deu mais de 600 mil exemplares no 
Brasil. A obra teve os direitos ad-
quiridos pela Paramount Pictures. 
Colleen estudou na Universidade 
do Arizona e trabalhou como intér-
prete de língua de sinais durante 17 
anos. Ela mora em Salem, no Ore-
gon, com o marido e uma imensa 
coleção de tigres de pelúcia.

“Uma história envolvente de devoção e sacrifício, cheia de humor e perigosas incur-

sões em mundos estranhos.” – VOYA

“Com diálogos ágeis e elementos da mitologia egípcia, esta aventura romântica 

agrada em cheio aos fãs de Rick Riordan e da outra série da autora, A maldição do 

tigre.” – Booklist

Meses após sua pacata vida como herdeira milionária sofrer uma reviravolta e ela 

embarcar numa vertiginosa jornada pelo Egito, Lilliana Young está praticamente 

de volta à estaca zero. 

Suas lembranças das aventuras egípcias e, especialmente, de Amon, o príncipe do 

sol, foram apagadas, e só resta a Lily atribuir os vestígios de estranhos aconteci-

mentos a um sonho exótico. A não ser por um detalhe: duas estranhas vozes em sua 

mente, que pertencem a uma leoa e uma fada, a convencem de que ela não é mais a 

mesma e que seu corpo está se preparando para se transformar em outro ser.

Enquanto tenta dar sentido a tudo isso, Lily descobre que as forças do mal almejam 

destruir muito mais que sua sanidade mental – o que está em jogo é o futuro da 

humanidade. 

Seth, o obscuro deus do caos, está prestes a se libertar da prisão onde se encontra 

confi nado há milhares de anos, decidido a destruir o mundo e todos os deuses. Para 

enfrentá-lo de uma vez por todas, Lily se une a Amon e seus dois irmãos nesta terceira 

e última aventura da série Deuses do Egito.

Em A coroa da vingança, Colleen Houck nos presenteia com um desfecho tão sur-

preendente e inspirado quanto o elaborado universo mitológico que criou. 
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Os raios do sol percorreram o meu rosto, 
secando instantaneamente as lágrimas 
e deixando um brilho que pulsava. Eu 
tinha achado que a luz da estrela relu-
zente e a da lua luminosa eram lindas, 
mas não eram nada comparadas com o 
poder do sol. 

Absorvi seu calor, me banhei nele. 
Era como uma abelha presa num favo 
transbordando de mel. Realização, pro-
pósito, destino, doçura e verão estavam 
todos ali, juntos, naquele abraço. Se eu 
pudesse escolher ficar naquele local 
para sempre, até mesmo morrer ali, 
teria feito isso.

Lentamente a luz se afastou e eu gemi.

– Por favor, não me deixe.

O sol enroscou os dedos no meu cabelo. 
Um formigamento quente cobriu meu 
couro cabeludo. A silhueta de um ho-
mem apareceu brevemente no centro do 
sol, mas a luz era forte demais para 
que eu visse seu rosto.

– Nunca deixei – disse uma voz mas-
culina capaz de aquecer oceanos .

Um grito escapou dos meus lábios.
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Ao concluir seu feitiço, Ísis sorriu e Osí-
ris pensou que ela nunca lhe parecera 
tão adorável nem tão radiante.

– Então, está feito? – perguntou ele.

– Quase. Só falta mais uma peça e en-
tão estaremos unidos eternamente, liga-
dos de tal maneira que nem mesmo as 
estrelas serão capazes de nos separar.

– O que devo fazer?

– Precisa aceitar o meu coração no seu 
e então eu vou revelar o meu nome se-
creto – explicou ela.

– Você vai fazer a mesma coisa?

Ísis assentiu com os olhos brilhando. O 
que ela estava pedindo a Osíris invoca-
va a magia mais primordial. Conhecer o 
nome verdadeiro de alguém era ter poder 
completo sobre essa pessoa. Exigia um 
nível inabalável de confi ança no outro e 
era diferente de qualquer outro compro-
misso nos céus ou abaixo deles. 

Osíris não hesitou. Aninhou o amuleto 
que continha parte do coração dela na 
mão e o colocou sobre o próprio peito. 
A luz explodiu da ametista quando ela 
se afundou em sua pele e desapareceu, 
enterrando-se nele. Ísis repetiu o pro-
cesso com o escaravelho de ouro. 

Ela estendeu as mãos e Osíris as tomou 
nas suas, puxando-a para perto. No 
momento em que o céu escuro começa-
va a clarear, eles sussurraram seu nome 

Q uem são os deuses que regem os caminhos e descaminhos de Amon e Lily, os cora-

josos heróis da série Deuses do Egito? Por que esses deuses tramam conquistas 

e vinganças, envolvendo a humanidade em suas maquinações? E por que deixam nos 

ombros de alguns jovens mortais a responsabilidade pela salvação do mundo?

Antes que Lily e Amon se encontrassem, antes mesmo que o caos dominasse o cosmos 

e os deuses precisassem de três irmãos corajosos para combater o mal, muita coisa já 

estava em jogo. Em O duelo dos imortais, vamos conhecer a história dos quatro irmãos 

que assistiam, com seus poderes especiais, o grande Amon-Rá no governo da Terra:

Osíris, o generoso deus da agricultura, que ajuda os mortais a crescer e prosperar em 

seu ambiente natural.

Ísis, a linda deusa da criação, que promove a saúde e o bem-estar. 

Néftis, a doce vidente, que mantém o equilíbrio entre os seres vivos e o universo.

E por último Seth, o mais jovem, que cresceu desprovido de poderes e desprezado 

por todos.

Quando, fi nalmente, os poderes de Seth se manifestam, que efeito sobre a humanidade 

terá a perigosa mistura de uma infância marcada pela rejeição, uma intensa paixão não 

correspondida e o incrível poder de desfazer coisas, pessoas... e até deuses?

Romance, traição e vingança são os fi os que tecem esta trama surpreendente, cujos 

personagens imortais despertam em nós os mais profundos sentimentos.
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secreto um para o outro e o mundo se 
inclinou em seu eixo.

Os dois eram um só. Eram inseparáveis. 
Estavam unidos em um laço que dura-
ria toda a eternidade.

Então Osíris a beijou e o mundo em tor-
no deles explodiu.

“Leitura obrigatória para quem bus-
ca fortes emoções e para fãs de mun-
dos alternativos.” – RT Book Reviews

“Fabulosamente narradas, as aven-
turas cheias de adrenalina só são 
superadas pelo romance enternece-
dor.” – The Deseret News

COLLEEN HOUCK é uma leitora voraz 
que adora títulos de ação, aventura, 
temas paranormais, ficção científica 
e romance. Ela entrou para a lista de 
livros mais vendidos do The New York 
Times com a sua primeira série, A 
maldição do tigre, que já vendeu mais 
de 630 mil exemplares no Brasil. 
A obra teve os direitos adquiridos 
pela Paramount Pictures. Colleen 
estudou na Universidade do Arizo-
na e trabalhou como intérprete de 
língua de sinais durante 17 anos. Ela 
mora em Salem, no Oregon, com 
o marido e uma imensa coleção de 
tigres de pelúcia.
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“A mitologia egípcia nunca foi tão fascinante! Com diálogos afi ados e uma heroína 

divertida, a série Deuses do Egito é exatamente o que você poderia esperar da autora 

da excelente saga A maldição do tigre.” — Aprilynne Pike, autora da série Fadas

L ily Young achou que viajar pelo mundo com um príncipe egípcio tinha sido sua 

maior aventura. Mas a grande jornada de sua vida ainda está para começar.

Depois que Amon e Lily se separaram de maneira trágica, ele se transportou para o 

mundo dos mortos — aquilo que os mortais chamam de inferno. Atormentado pela 

perda de seu grande e único amor, ele prefere viver em agonia a recorrer à energia 

vital dela mais uma vez.

Arrasada, Lily vai se refugiar na fazenda da avó. Mesmo em outra dimensão, ela 

ainda consegue sentir a dor de Amon, e nunca deixa de sonhar com o sofrimento 

infinito de seu amado. Isso porque, antes de partir, Amon deu uma coisa muito 

especial a ela: um amuleto que os conecta, mesmo em mundos opostos. 

Com a ajuda do deus da mumifi cação, Lily vai descobrir que deve usar esse objeto 

para libertar o príncipe egípcio e salvar seus reinos da escuridão e do caos. Resta 

saber se ela estará pronta para fazer o que for preciso.

Nesta sequência de O despertar do príncipe, o lado mais sombrio e secreto da 

mitologia egípcia é explorado com um romance apaixonante, cenas de tirar o 

fôlego e reviravoltas assombrosas.
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Essa não é a pergunta certa. A for-
mulação correta seria: “Quem so-
mos nós?”
– Nós? 
Sim. Nós. Você não é mais Lilliana 
Young e eu não sou mais o que era.
– O que... o que você era?
A criatura que você tem nos braços.
– Essa era você? Quero dizer, a voz que 
estou ouvindo agora é da leoa?
Não exatamente. Na minha forma 
corpórea eu era um animal coman-
dado pelo instinto. Abri mão do 
meu corpo físico para ser uma coisa 
nova, guardando as melhores partes 
de mim para trazer a esta união de 
mentes. Não sou mais. Você não é 
mais. Renascemos. Somos esfinge.

COLLEEN HOUCK é uma leitora voraz 
que adora títulos de ação, aventura, 
temas paranormais, ficção cien-
tífica e romance. Ela entrou pa ra a 
lista de livros mais vendidos do The 
New York Times com a sua primeira 
série, A maldição do tigre, que já ven-
deu mais de 500 mil exemplares no 
Brasil. A obra teve os direitos ad-
quiridos pela Paramount Pictures 
e deve chegar ao cinema em breve. 
Colleen estudou na Universidade 
do Arizona e trabalhou como intér-
prete de língua de sinais durante 17 
anos. Ela mora em Salem, no Ore-
gon, com o marido e uma imensa 
coleção de tigres de pelúcia.
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Acabei caída de costas, o peso esma-
gador do felino em cima de mim, me 
obrigando a um grande esforço só para 
respirar. Meus braços estavam em torno 
da leoa e agarrei o pelo castanho. Suas 
garras afi adas rasgaram a pele direta-
mente sobre o meu coração e senti seu 
hálito úmido. 

Não conseguia entender por que não 
estava morrendo. Por que ela não esta-
va me devorando. Sua cabeça tombou 
e girei a minha, a fi m de olhá-la; seus 
olhos dourados estavam vítreos. Antes de 
empurrar para o lado seu corpo inerte, 
porém, ouvi uma voz irritada dentro da 
minha cabeça: Fique parada até que 
a transformação esteja completa.

Parei de me mexer e me perguntei de 
onde a voz tinha vindo. Que tipo de 
transformação estava acontecendo? Fi-
quei deitada em silêncio até que algo 
aconteceu, algo ainda mais estranho 
do que o corpo da leoa se dissolvendo 
diante dos meus olhos.

Meus sentidos intensifi cados me aler-
taram para a presença de um estranho. 
Quanto mais a leoa desaparecia, mais 
tangível e real se tornava essa presença 
fantasmagórica. O ser estava comigo. 
Não perto de mim, mas verdadeiramen-
te comigo, dentro da minha mente. 

Você consegue sentir agora, não 
consegue?, perguntou a voz.
– Quem... quem é você?
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