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Esta página cita fontes confiáveis, mas isso não cobre todo o conteúdo. Ajude a inserir referências. Conteúdo inquebrável pode ser removido.-Fonte encontrada: Google (notícias, livros e estudiosos) (dezembro de 2019) Este artigo carece de reciclagem de acordo com o livro de estilo. Sinta-se livre para editá-lo para
que ele possa atingir um nível mais alto de qualidade. (Dezembro de 2011) The Prydain Chronicle (também chamado de As Aventuras de Prydain no Brasil) é um conjunto literário de cinco volumes de bebês no gênero fantasia, escrito por Lloyd Alexander. [1] Sinopse e História da Origem detalharam as aventuras de
um adolescente chamado Taran - que concedeu o posto de assistente de porqueiro, mas quer ser um grande herói - com sua princesa Eilonwy, a esposa de Fflewdur Fflewdur Fflam e o rei, uma feroz e delicada criatura de companhia chamada Gurgi, e uma onda chamada Doli. A série seguiu-se na infantilidade do
adulto em Taran, mostrando sua maturidade (principalmente em Taran, aparentemente ouvido), a série poderia ser considerada como bildngsroman (romances de aprendizagem ou treinamento). Com tema, a série é baseada na mitologia galesa, particularmente no Mabinogion. Livros não são, no entanto, mitos
adaptativos. As principais histórias foram criadas no uniforme de Alexandre, e os personagens receberam várias modificações. Arawn transformou os livros em uma chegada negra e judaica de muito negativo sendo levado, e começou a definir sua honra heroica. Apropriadamente, o autor revelou em uma nota aos
livros que a geografia de Prydain vem do País de Gales, embora Alexandre confessou que Prydain não tem nada a ver com Gales em geografia física e história. A série ganhou uma Medalha Newbery (para o Rei Supremo) e uma Newbery Honorária (para Caldeirão em Preto), a Crônica é reconhecida como uma
valiosa contribuição para a literatura infantil e gênero de fantasia. Por muitos anos desde sua publicação, o Prydain Chronicles alcançou altas vendas com um grande número de fãs e conseguiu ser comparado a outras séries de fantasia prestense, como as Crônicas em Nárnia. The Abandoned Child and Other Tales
Prydain (1973) Abandoned Child and the Other Tales Prydain é uma coletânea de seis contos, escrita por Lloyd Alexander. Embora publicados pela primeira vez em 1973, após o Cinco Crônicas, esses contos ocorrem antes dos eventos dos livros que o precederam. As histórias foram escritas por Alexandre devido a
muitos pedidos dos fãs por mais histórias de Prydain na época. O livro nunca foi publicado no Brasil. Histórias presentes no livro: Children Who Abandoned the Rock True Cham Scoundrel the Black Crow, The Weaver and Kolik Harpist and the Nut White Nut True Harp Book Three (1964) Taran é um assistente de
Porqueiro que vive no pequeno stand chamado Dallben, mas o conflito de ferro e cuidar de porcos parece muito chato para você. Não combina com seus sonhos de aventura e heroísmo. Até o dia da fuga para Black Hen Wen Wen desencadeia uma série de eventos que revelaram uma lesão sem precedentes que
ameaça a paz do país prydain. Com a ajuda do Príncipe Gwydion, Taran saiu à procura de Hen Wen e cruzará caminhos com inimigos poderosos como o rei malvado Cornudo, Peladin Arawn, o Senhor das Trevas. Acompanhado por Eilonwy, a princesa órfã e tagarela, Fflewdur Fflam, e a esposa problemática de
Gurgi, Taran precisará impedir que as tropas do rei Cornudo continuem sua caminhada de morte e destruição. O que parecia ser uma simples missão de resgate tornou-se uma aventura perigosa, cheia de surpresa e torcida. Taran pode salvar Hen Wen e impedir que a guerra se estabeleça em Prydain? O Caldeirão
Negro (1965) Paz Reina de Dallben Kaer, e Taran está de volta à sua rotina de assistente para Porqueiro. No entanto, o mal ainda provou os países de Prydain. O exército abominável está crescendo a cada momento: séculos imortais corajosos nascem no Caldeirão Negro, tomando os corpos de guerreiros que
morreram em batalha. Taran mais uma vez reuniu seus companheiros e ofereceu aos viajantes para as torres de Arawn para ajudar a destruir o gastron do Caldeirão, a única maneira de derrotar este terrível exército. Eles precisarão testar sua coragem enquanto viajam pelos pântanos de Morda, enfrentar os mágicos
orddu, Orwen e Orgoch, e encontrar o Caldeirão Negro. Nesta aventura, Taran terá a oportunidade de provar a si mesmo um guerreiro de valor e descobrir o verdadeiro significado da palavra de sacrifício e coragem. Este volume foi concedido a Newbery Honor em 1966. [2] Castelo Llyr (1966) A princesa Eilonwy
sempre acompanhou o Assistente Porqueiro de Taran Porqueiro em todas as suas aventuras. Mas como uma princesa precisa de certas habilidades, ela viaja para Mona Island, onde receberá uma boa educação em uma casa real e conhecerá seu próximo marido, o Príncipe Rhun. No final, a vida no tribunal mostrou-
se menos chata do que a princesa imaginava - amigos e haters disfarçados de muitas maneiras, e em cada canto espreita. Eilonwy é sequestrada e há rumores de que Achren, a magia do mal, estaria interessada em poderes mágicos prenses - e pior, ela quer usá-lo como seu ajudante. Taran e seus companheiros
decidem viajar para o Castelo Llyr e encontrarão muitos perigos e surpresa para resgatá-lo. Mas o que Taran fará se, depois de tantas lutas, ele tiver que restaurar Eilonwy? Taran, lá em cima (1967) Quem sou eu?. Essa pergunta assombrava Porqueiro-Assistente Taran, que provou ser também um corajoso valor
soryan. A confiança graciosa de Dallben por até mesmo reis matemáticos poderia ajudá-lo a revelar seu passado, Taran embarcou em uma viagem para a vasta descoberta de Prydain para seus pais. Se seus pais são nobres, quem sabe ele não pode tomar a mão de Eilonwy, o intestino e o cabelo escuro?
Acompanhado pelos leais Taran começa sua aventura nos assustadores pântanos de Morva, onde as três bruxas, Orddu, Orwen e Orgoch, o fizeram consultar a magia de Lluanet nas montanhas llawgadarn. Ao longo do caminho, o Assistente de Porqueiro encontra Caddoc, o pastor, e o povo comum de Prydain, a
quem ele começa a respeitar e admirar. Com a ajuda desses novos companheiros, Taran segue sua missão de descobrir o segredo de Miror e revelar sua verdadeira identidade. O Rei Supremo (1968) após uma longa viagem, Taran está de volta ao amigo Kaer Dallben de Dallben e princesa Eilonwy. Tudo o que ele
quer é um pouco de paz e oportunidade para perguntar, mas as prenses em casamento. O destino, no entanto, tem planos ousados para o jovem Assistente Porqueiro e o reino prydain. Vítima de uma emboscada montada pelo próprio Arawn, o Mestre da Morte, o Príncipe Gwydion perdeu a arma mais poderosa do
reino: a espada de Dyrnywn. Agora, a espada de fogo, forjada em tempo imorial protegendo Prydain, precisa ser recuperada a qualquer custo. Sob a bandeira do exército liderado pelo Príncipe Jwydion, Taran e seus amigos embarcaram na missão mais importante de suas vidas: ir ao Dragão hulk, seu forte no mal,
para um confronto definitivo e um mau amanhecer. Para o reeducano pacífico de Prydain, Taran, Eilonwy, Fflewdur Fflam e até mesmo o Uh Wen, o santo louco, precisarão testar a extensão de sua força em uma aventura épica. Esse volume foi o vencedor da Medalha Newbery de 1969. [2] Os caracteres são
categorizados sob a pasta de trabalho nos primeiros lugares introduzidos. O Livro dos Três Taran por Dallben Princesa Dallben Eilonwy Fflewdur Fflewdur Fflawdur Gurgi Doli, Noun Hen Dallben Prince Gwydion Colling Cornudo Grand King Math, filho de Mathonwy Rei Eiddileg do povo Formoso Arawn, o Senhor da
Morte da Rainha Archren Medwyn Rei Mágico Caldeirão Rei Morgant, filho de Madoc Kaw Príncipe Ellidyr, filho de Bread-Llarcauwl de Formoso Ordo Ordud , Orwen e Orgoch Adaon, filho do Castelo de Taliesin em Llyr Prince Rhun Glew King Rhudlum Rhudlum Queen Teleria Llan Magran Tagran, que é mestre Goryon
do Lorde Gast Llassar, filho de Dwodwads, filho de Pebyr Morda, o mágico Annlaw, o hevyd artesanal de argila, Filho doRath de Blaxmith Dwyvach em Weaver Dorath, O Bandido Gloff, o banit Llonio, o filho de Llonwen Craddoc , Supreme Shepherd King Pryderi , filho de Pwyll Taliesin, o chefe da desafiadora
adaptação de Magia do Caldeirão, é um longa-metragem animado baseado nos livros, lançado pela Walt Disney Company em 1985. [3] Um jogo baseado em aventura no filme também foi lançado em 1986. Referência ↑ Lloyd Alexander. Escolar. Consultado em 8 de dezembro de 2019. Arquivado a partir do original
em 3 de outubro de 2011 ^ a b « Newbery Medal and Book of Honor, 1922-Present ». Associação para Serviços de Bibliotecas Infantis (ALSC). 30 de novembro de 1999. Recuperado em 8 de dezembro de 2019 ^ Ebert, Roger (24 de julho de 1985). « O Negro revisão de filme (1985)'. www.rogerebert.com. Roger Ebert.
Consultado em 8 de dezembro de 2019 O Portal de Arte da Literatura Potal dos EUA encontrado em
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