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Em UM VOTO DE GLÓRIA (Livro #5 da Série: O Anel do
Feiticeiro), Thor embarca com seus amigos da Legião em uma
jornada épica para os vastos desertos do Império, para tentar
encontrar a antiga Espada do Destino e salvar o Anel. As
amizades de Thor se aprofundam enquanto viajam para novos
lugares, enfrentam monstros inesperados e lutam lado a lado
em uma batalha inimaginável. Eles encontram terras,
criaturas e povos exóticos, muito além do que poderiam ter
imaginado; cada passo de sua jornada está repleto de
crescentes perigos. Eles terão de reunir todas as suas
habilidades para poder sobreviver enquanto seguem a trilha
dos ladrões, penetrando cada vez mais profundamente no
Império. Sua busca vai levá-los até o final do caminho, até o
coração do Mundo Subterrâneo, um dos sete reinos do
inferno, onde os mortos vivos reinam e os campos estão
rodeados de ossos. Enquanto Thor deve invocar seus poderes mais do que nunca, ele se esforça para
entender sua natureza, para entender quem ele é.
De volta ao Anel, Gwendolyn deve guiar metade da Corte do Rei para a fortaleza ocidental de Silésia,
uma antiga cidade à beira do Canyon, a qual tem resistido durante mil anos. As fortificações de
Silésia lhe permitiram sobreviver a cada ataque, ao longo dos séculos. No entanto, elas jamais
enfrentaram o ataque de um líder como Andronicus, o ataque de seu exército de milhões de homens.
Gwendolyn aprende o que significa ser rainha ao assumir um papel de liderança; Srog, Kolk, Brom,
Steffen, Kendrick e Godfrey estão ao seu lado, preparando-se para defender a cidade da guerra em
massa que está por vir.
Enquanto isso, Gareth está mergulhando cada vez mais fundo na loucura, tentando se defender de
um golpe que poderia ter culminado em seu assassinato, na Corte do Rei. Ao mesmo tempo, Erec
luta por sua vida para salvar seu amor Alistair, e a cidade do Duque de Savária, já que o escudo está
inativo e permite que as criaturas selvagens a invadam. Godfrey, mais uma vez se encontra
afundando na bebida, ele terá de decidir se está pronto para livrar-se de seu passado e tornar-se o
homem de sua família espera que ele seja.
Enquanto todos eles lutam por suas vidas e as coisas parecem não poder ficar ainda pior, a história
termina com duas reviravoltas chocantes.
Será que Gwendolyn sobreviverá ao ataque? Thor sobreviverá ao Império? A Espada do Destino será
encontrada?
Com sua ambientação em um mundo sofisticado e sua caracterização de época, UM VOTO DE
GLÓRIA é um conto épico sobre amigos e amantes, rivais e pretendentes, sobre cavaleiros e
dragões, intrigas e maquinações políticas, sobre atingir a maioridade, corações partidos, decepção,
ambição e traição. É uma história de honra e coragem, de destinos, de feitiçaria. É uma fantasia que
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nos leva a um mundo que nunca esqueceremos e
que vai interessar a todas as idades e gêneros. O

livro contém 75.000 palavras.
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Morgan Rice , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed,
nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the
page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the
fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because um voto de glória (livro #5 da série: o anel do feiticeiro) are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your um voto de glória (livro #5 da série: o anel do feiticeiro) so overwhelming, you are
able to go aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature
you wish to give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what
the manual is hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping
to a different cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's
manual by doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and
most convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself
in taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
um voto de glória (livro #5 da série: o anel do feiticeiro) are a good way to achieve details about
operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals.
These user guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead
in operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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