
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

A torre invisível 

 

Há alguns anos me deparei com um livro com uma temática incomum. 

Misturando a realidade atual, cheia de tecnologia, com a antiga lenda bretã, a 

Távola Redonda, preenche diversas lacunas em um único livro. "A Torre 

Invisível", de Nils Johnson-Shelton, é um livro curto e leve, bom para 

simplesmente tirar a cabeça do estresse das provas. 

A história começa com um garoto, que, enquanto jogava o videogame 

favorito, começa a receber mensagens estranhas em um jogo, o chamando de 

mestre, e falando sobre uma misteriosa "TI". Arthur Kingfisher não presta 

atenção nas mensagens, achando que eram somente brincadeira, ou parte da 

experiência do jogo. 

Ao procurar por um novo controle para seu videogame, encontra uma loja 

incomum, escura, que apresentava uma infinidade de mangás, figuras de ação, 

controles e videogames. É nessa loja que conhece Merlin, o dono da loja, e onde 

começa a aventura pela qual o livro passa por. 

Arthur descobre que é sucessor do lendário rei Arthur das lendas, e que 

seu reino, por direito, está em perigo. Porém o único jeito de chegar a seu reino 

é pelo videogame. É aí que começa sua aventura, entre o videogame e a 

realidade, em duas linhas de tempo completamente diferentes. 

O livro é uma boa oportunidade para conhecer um dos maiores contos de 

cavalaria da história, e entender um pouco a mentalidade da época por meio dos 

personagens. 

A Torre Invisível faz parte das Crônicas do Outro Mundo, e tem livros que 

continuam a história, The Seven Swords, e The Dragon King, que infelizmente 

não encontrei suas versões em português. Apesar disso, é possível ler somente 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

o primeiro livro, já que o enredo chega ao fim, mas também abre portas pra 

novas aventuras, que serão contadas nos livros seguintes. 

A Torre Invisível foi o primeiro livro para jovens do autor Nils Johnson-

Shelton, porém não deixa a desejar em nenhum fator. O autor é estadounidense 

e tive a oportunidade de conversar com ele por meio das redes sociais. Apesar 

da longa espera por uma resposta, fui respondida com muita gentileza e 

felicidade pelo autor, já que contei um pouco sobre como seu livro foi bem 

recebido no Brasil. Consegui manter uma boa conversa com Nils, que foi 

receptivo e ainda arriscou algumas frases em português. 

Enfim, A Torre Invisível é um livro pouco conhecido, porém interessante e 

abre portas para novos universos no mundo dos livros, como por exemplo ficção 

histórica ou ficção científica.  

 

Ana Puerta - 3º A 

 


