
APRESENTAÇÃO

O que você faria se descobrisse ter um poder? Criar o
futuro, potencializar os seus cinco sentidos, ser um radar de
informações, ler a alma das pessoas... O despertar das
estrelas é uma ficção sobre como despertar a magia que
existe dentro de nós.



SINOPSE

Os seres humanos foram enfeitiçados! Nascem repletos de magia, mas, aos 
poucos, o feitiço do tempo apaga suas memórias, destruindo sua habilidade de sonhar e 
acreditar nos próprios poderes. Clarice, ao completar vinte e nove anos, está frustrada que 
sua vida está muito diferente do que imaginou. Esperava que, como estilista, sua vida se 
tornasse menos patética, mas descobriu ter aberto mão de sua juventude para uma 
existência imersa em planilhas, prazos e metas. É o dia do seu feedback, e ela aposta todas 
as suas fichas de realização pessoal na almejada promoção.  Quando sua chefe diz que ela 
não tem o perfil Clarisse mergulha em uma crise existencial. Sua vida dá uma guinada ao 
receber de presente uma consulta em uma misteriosa cartomante. Alma revela a Clarice 
que ela é a princesa de espadas por quem tanto esperou, com o poder de criar o futuro. 
Ainda a convida a participar da Ordem do Amanhecer Dourado e diz que o livro Caibalion
irá ajuda-la a descortinar os sete segredos herméticos do funcionamento do universo e 
combater a sua nêmesis. No meio da moda, um ambiente competitivo, de uma vaidade 
nociva, inimigos é que não faltam. Com ajuda da sua melhor amiga, ela viverá muitas 
confusões tentando compensar o tempo perdido. Ao longo dessa jornada, os poderes dos 
seus amigos são revelados e seus destinos se cruzam, com objetivos conflitantes. Quem 
afinal quer destruí-la? 



O PROJETO

PALAVRAS-CHAVE:

Misticismo, magia, poderes, Caibalion,
autoconhecimento, autoestima, burn out, moda.

PÚBLICO-ALVO:

Feminino, jovens adultos e adolescentes.

GÊNERO, ESTRUTURA E PREMISSA:

O despertar das estrelas é um romance de
formação na categoria ficção mística. É o
primeiro livro da trilogia.

RESUMO



Clarice, com a ambição
de ser promovida,
descobre como usar seus
poderes no trabalho,
mas cria a maior
confusão.

Status: Obra finalizada,
revisada e traduzida para
o inglês.

Clarice viaja a trabalho para
India e sofre um burn out
em decorrência da pressão
profissional. No encontro
com a vidente, ela revela
que os poderes estão
relacionados com
Astrologia e que a crise que
viveu é referente ao seu
retorno de saturno.

Status: Obra finalizada.

Clarice viaja para
Tailândia para ingressar
na Ordem do Amanhecer
Dourado. Cada signo tem
uma prova a ser
enfrentada e um
aprendizado.

Status: Obra finalizada.

Os Enfeitiçados
V.1 Os Iluminados

V.2

Os Renascidos
V.3

TRILOGIA



VANESSA É ESTILISTA, ASTROLÓGA E ESCRITORA. SE FORMOU EM 
ESCRITA CRIATIVA PELA FAAP. É AUTORA DE QUATRO LIVROS E TEM 
NA ESCRITA A EXPRESSÃO MÁXIMA DE SUA CRIATIVIDADE. 

Renata Vinciprova

ATRIZ DE FORMAÇÃO, RENATA É CO-CRIADORA
E TRADUTORA DO LIVRO. NASCEU EM
SÂO PAULO, MAS FOI CRIADA EM NOVA IORQUE
E USA SUA SEU PODER DE INTREPRETAÇÃO
PARA AJUDAR VANESSA A DAR VOZ AOS SEUS
PERSONAGENS

Vanessa Gani

EQUIPE CRIATIVA



PERSONAGENS
SÃO 12 PERSONAGENS PRINCIPAIS  INTRODUZIDOS AOS POUCOS NA HISTÓRIA, SEMPRE COM UM PERFIL, NO QUAL 
RESPONDEM ALGUMAS PERGUNTAS, EM PRIMEIRA PESSOA, PARA QUE O LEITOR OS CONHEÇA MELHOR. NO FINAL DA 
TRILOGIA, DESCOBRE-SE QUE ESSES PERFILS TAMBÉM SÃO UM PERFIL DE CADA SIGNO. AS PERGUNTAS SÃO TAMBÉM UM 
INCENTIVO PARA QUE O LEITOR FAÇA SUA PRÓPRIA REFLEXÃO.

1. O que te torna único?
2. Qual é o seu defeito de fábrica? 
3. Qual é o seu kit felicidade? 
4. Qual a parte do corpo que melhor te representa? 
5. Com qual parte de uma casa você mais se identifica?
6. O que te dá mais preguiça?
7. Qual é o seu “Top 5” irritação?
8. Com qual animal você mais se identifica? 
9. Quando você gosta de ficar sozinho? 
10. O que você considera um desperdício? 



Signo: Aquário
Poder: criar o futuro.
Quem é? personagem principal.
Arco: estilista com autoestima baixa, descobre que tem 
superpoderes e, na busca por se sentir especial, descobre que o 
verdadeiro poder é acreditar em si mesma.

Clarice
Ventura

unsplash.com/@olegixanovpht



Núcleo
Trabalho

Signo: Leão.
Poder: fazer com que
todos gostem dela.
Quem é? colega de
trabalho e rival.
Arco: bonita e
talentosa, tem brilho
próprio , mas precisa
tomar cuidado para
não perder o seu
eixo.
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Signo: Sagitário.
Poder: alegrar o
ambiente.
Quem é? ex- de
Melissa e futuro
namorado de Estela.
Arco: precisa
encontrar felicidade
em sua própria vida
para usar de forma
plena o seu poder.
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Melissa

Signo: Capricórnio.
Poder: resistência.
Quem é? chefe de
Clarice e Estela.
Arco: exigente,
cobra dos seus
funcionários nada
menos do que cobra
de si.

u
n

sp
la

sh
.c

o
m

/@
o

le
gi

xa
n

o
vp

h
t

Signo: Gêmeos.
Poder: radar de
informações.
Quem é? Colega de
trabalho.
Arco: antenada, tem
sempre uma opinião
sobre tudo, mas
nunca se aprofunda
em nada.

Sophia
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Signo: Touro
Poder: ativar cinco sentidos.
Quem é? vizinha e melhor amiga de Clarice.
Arco: Dividida entre a estabilidade do seu antigo namoro 
e a emoção de um novo relacionamento, busca encontrar 
sua alma gêmea quando deveria encontrar a completude 
dentro si.

GABRIEL

Davi

Amanda

Signo: Áries
Poder: combustão.
Quem é? irmão de Gabriel e futuro namorado 
de Amanda. 
Arco: egoísta e impulsivo precisa aprender a 
usar a sua energia de forma construtiva.

Pedro

Signo: Virgem
Poder: diminuir de tamanho e enxergar tudo no 
detalhe.
Quem é? ex-namorado de Amanda.
Arco: crítico e detalhista tem medo de se 
arriscar e sair da sua zona de conforto.

unsplash.com/@karsten116
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Gabriel

Signo: Peixes.
Poder: sentir as
emoções alheias.
Quem é? namorado de
Clarice, irmão de Davi
Arco: de humor
instável, precisa
aprender a canalizar a
energia absorvida para
ajudar os outros.

unsplash.com/@shamimnakhaei

Carina

Signo: Libra.
Poder: equilibrar
energias opostas.
Quem é? irmã de
Clarice.
Arco: perfeccionista e
prestativa, precisa
apender a não ser
invasiva ao oferecer
ajuda.

unsplash.com/@wesleyphotography

Luana

Signo: Câncer
Poder: voltar ao
passado.
Quem é? amiga de
Sophia.
Arco: sensível, se
protege dos seus
próprios sentimentos
usando a agressividade
e afastando as pessoas
que ama.

unsplash.com/@markdecile

Alma

Signo: Escorpião
Poder: ler a alma das
pessoas.
Quem é? cartomante.
Arco: misteriosa, não
revela suas verdadeiras
intenções.

pixabay@BarbaraJackson-494586



Name: Barral, Sandro
Mobile: +5511 99202-6323
Email: contato@vannygani.com.br
Mail: Al. Santos, 663 unit 122 – Zip 01419001 - Sao Paulo, SP –
Brazil – Tax Id: 22836441/0001-60

Agente 
literário

Image Pixabay

mailto:contato@vannygani.com.br

