
Fechada em casa, vestida de 
negro da cabeça aos pés. Sem 

aguentar a pasmaceira dessa 
convenção, importante no século 
dezenove, ela começa a retomar sua 
missão, saindo nas madrugadas 
com as roupas do falecido, para ser 
confundida com um homem. 
Precisa caçar vampiros, embora 
saiba que eles deixaram de se 
esgueirar pelos becos de Londres, 
acompanhando Lilith, sua rainha, 
para um exílio voluntário mas que 
pode acabar repentinamente.

A venadora conta com a proteção 
do amuleto que leva preso ao 
umbigo, sua vis bulla, que lhe 
confere poderes e imensa energia. 
Para os embates que pode ter de 
enfrentar, ela também se prepara 
fi sicamente, continuando a praticar 
artes marciais, instruída por 
Kritanu, o venador que ama e vive 
com sua tia -avó e mentora, Eustácia. 

Vitória Gardella 
Grantworth de Lacy, 
a jovem marquesa 
de Rockley, guardou 
luto fechado por 
seu marido durante 
um longo mês. 

A VENADORA VITÓRIA GARDELLA ARRISCA 
SEUS PODERES, AO DESVENDAR OS MISTÉRIOS 

DA PODEROSA ORGANIZAÇÃO TUTELA.
Seus membros servem aos vampiros, oferecendo a 

eles seres humanos, para que saciem sua necessidade 
de sangue. Deixando Londres, ela viaja pela Itália, 

disposta a tudo para desbaratar os inimigos, 
destemida a ponto de colocar em tremendo risco a 
vida de sua tia-avó e mentora, Eustácia. Sem contar 

com a preciosa ajuda de seu experiente 
companheiro de outras aventuras, Max, que depois 
de ter voltado àquele país tem estranhas atitudes. 

Tudo leva a crer que ele mudou de lado!

Na ausência de Lilith, outro grande 
perigo se manifesta na volta de 
Vitória às ruas, madrugadas a fi o: 
encontra não só um vampiro 
desgarrado, mas outra criatura que 
não sucumbe fatalmente quando 
submetida à fatal estaca de madeira 
enfi ada no peito. Ela se vê obrigada 
a exterminá -la de outra forma, o 
que conduz à descoberta de um 
novo e tremendo perigo: a Tutela, 
organização dedicada a servir os 
vampiros, a eles oferecendo seres 
humanos, para que saciem sua fome 
de sangue. É contra os membros 
desse grupo implacável que ela terá 
de lutar, enfrentando também 
Beauregard, um inimigo de Lilith, 
que deseja conquistar a hegemonia 
sobre os seres das trevas.

Colleen Gleason 
nasceu em Detroit, nos 
Estados Unidos. Ruiva 
como as últimas autoras 
de livros sobre vampiros 
e admiradora de Jane 
Austen, ela se formou 

em Língua Inglesa na Universidade de Michigan. 
Seu romance de estreia, O Legado da Caça-Vampiro, 
foi um sucesso instantâneo e a ele se juntaram outros 
quatro, reunidos na mundialmente aclamada série 
“Crônicas Vampíricas de Gardella”.
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