Resenha por Victor Maduro

Aura de Asíris: A Batalha de Kayabashi, de Rafael Lima
Confesso que só ao terminar a leitura do
Aura de Asíris, de Rafael Lima, consegui
entender porque esse publicitário formado pela PUC-Rio conseguiu arrebatar uma
quantidade sólida de admiradores. Fiquei
surpreso e satisfeito também ao perceber
que o livro ia muito além de Dragon Ball
Z, Star Wars e Final Fantasy, e acabou se
firmando como um universo próprio e vivo.

uma imagem belíssima e de singeleza única,
completamente dentro do clima da obra.

Apesar da satisfação com o romance, senti
a falta de uma figura icônica como representação dos vilões. Ao longo da obra vão
se apresentando desafios e vários tipos de
inimigos, porém fica a sensação de que faltou “alguém pra gente torcer contra” desde
o início. Além disso, algumas palavras ficaAcho que podemos colocar como principal ram um pouco repetidas muito próximas e
qualidade do livro o fato de cumprir os objeti- passaram alguns deslizes de revisão.
vos que se propõe. A Batalha de Kabayashi é
uma obra repleta de ação do começo ao fim, e Em resumo, julgaria a obra de Rafael como
algumas surpresas desafiadoras ao longo dela. extremamente corajosa, sólida, e com uma
Rafael também parece conseguir lidar muito roupagem nova e agradável daquilo que já cobem com o grande número de personagens, nhecemos. Ao invés de se apoiar nas contas
sem se perder durante a trama, e cada um de- de um personagem único, o autor se resguarda
les atende a uma função. É engraçado como a de um leque vasto e animador de figuras que
gente acaba se apegando a alguns, e rejeitando nos deixam muito próximos do seu universo.
outros, prova de que o autor consegue transmi- Extremamente objetivo e sintético, não perdetir carisma ou reprovação quando quer. Aliás, se muito tempo em descrições enfadonhas ou
o domínio da trama, o ritmo, é uma dos pontos excessivas, e, ao contrário, consegue nos apresentar um cenário diferente e rico de maneira
mais preciosos de A Batalha de Kayabashi.
rápida. Além disso, as últimas cem páginas do
Outro aspecto positivo que não podemos deixar livro são certamente eletrizantes, no melhor
de citar é a capa do trabalho. Licínio Souza, um estilo anime/mangá, nos deixando uma narrados mais criativos, capazes e extraordinários tiva de sabor delicioso. Espero muito para ver
desenhistas dessa nova geração, vem nos trazer uma continuação de Aura de Asíris.

