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A cidade de Guerdon é tomada por uma grande agitação depois que a Casa da Lei, uma de suas
mais importantes instituições, sucumbe a um incêndio. Cari, uma jovem órfã, Mastro, um
homem que está se transformando em pedra, e Ratazana, um garoto carniçal, conseguem sair
com vida dos escombros, mas, como recompensa, acabam sendo acusados de um crime que
não cometeram. Em A oração dos miseráveis, livro de estreia do irlandês Gareth Hanrahan, os
leitores acompanham a saga desses cativantes personagens, que, em busca de vingança, vão
revirar as verdades sombrias sobre o lugar onde habitam. Primeiro da série O Legado do Ferro
Negro, o livro chega ao Brasil pela Trama e coloca em cena seres mágicos, mundos fantásticos e
muita ação.

Ao longo das páginas, o público vai conhecer melhor o trio de personagens principais, todos
ligados a uma gangue chamada Irmandade dos Ladrões, que domina o submundo de Guerdon.
Mas será que a organização os teria traído? Há uma conspiração em andamento? O incêndio
teria sido proposital? Enquanto tentam descobrir o que de fato aconteceu, eles vão enfrentar
pragas ancestrais e poderes malévolos, e talvez chegando à conclusão de que sua amizade
pode ser a única coisa que vai impedir a destruição total.

Elogiado pelo jornal The Guardian como “uma visão maravilhosamente alucinante”, A oração
dos miseráveis firma Gareth Hanrahan como uma nova voz da literatura de fantasia e promete
encantar todos os fãs do gênero. E este é apenas o começo de uma grande aventura.

GARETH HANRAHAN é escritor e designer de videogames. Decidiu dar a si mesmo um
descanso de três meses da sua atividade com programação para se concentrar na escrita, mas
essa pausa já dura mais de quinze anos. Ele atualmente mora na Irlanda com a esposa e os
filhos gêmeos. A oração dos miseráveis é seu primeiro livro.
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SOBRE A TRAMA

A Trama foi lançada em março de 2021 pelo grupo Ediouro com o intuito de trazer ao mercado
brasileiro os melhores thrillers e histórias de fantasia internacionais — de autores consagrados
e estreantes. Com o instigante slogan “Pode entrar”, o novo selo convida o público a embarcar
em narrativas extraordinárias, desvendar enigmas criminais, imergir em aterrorizantes
suspenses psicológicos, conhecer personagens mágicos e viajar por universos paralelos,
aproveitando o prazer que só a leitura pode proporcionar. Gareth Hanrahan, John Vercher,
Michael Koryta, Cara Hunter e Brandon Sanderson são só alguns dos autores que já constam de
seu catálogo.
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