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Após anos de dúvidas, de suposições e falatórios, por fim se conhecerá a verdade.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eAntes daqueles dias, aconteceram diversas disputas e guerras, mas no fim, se alcançava algo parecido com a
paz, ou ao menos os habitantes de Gaia acreditavam nisso. No entanto, iludido aquele que acredita que a paz durará
para sempre, pois a natureza do ser humano é tentar dominar uns aos outros.u003cbr /u003eu003cbr /u003eSó
alguém parecia não acreditar no que seus olhos viam naquele momento, o que tanto desejou e almejou. Era a pessoa
que segurava as páginas que com tanto afinco tinham procurado, aquele no qual estavam destinados tais escritos.
Certamente era seu autor que tinha desejado que essas páginas chegassem às mãos daquele que as segurava agora.
Ao menos esse tinha sido o propósito de alguém adorado por muitos e odiado por tantos. Muito tempo esperaram as
pessoas de Gaia para saber a verdade, ainda que fosse só uma parte dela. E finalmente conseguiram, pois nas mãos
de Indúrinel estava a história de uma vida e de muitas mortes.u003cbr /u003eu003cbr /u003eUma história cheia de
aventuras, viagens, batalhas, amor e traições que prenderá o leitor desde a primeira página. Você se atreve a
descobrir o segredo atrás das Portas do Conhecimento?
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