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Literatura fantástica na Biblioteca
Parque
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O grupo Fantasia Brasil levará ao local uma feira literária que também vai contar com
bate-papos, palestras dentre outras atividades

Evento é voltado para jovens e adolescentes fãs de fantasia
Foto: Divulgação / Evelen

Nos dias 13 e 14 de abril, a Biblioteca Parque Niterói se transforma em ponto de encontro de fãs
de literatura fantástica, RPG e Board Games.

O grupo Fantasia Brasil levará ao local uma feira literária que também vai contar com bate-papos,
palestras sobre a literatura fantástica como distopias, darkfantasy, alta fantasia e folclore.
Também estão programadas atividades, como mesas de RPG, cosplayers, demonstração de jogos
de tabuleiro, o cina de HQ e exposição de produtos ligados ao universo da fantasia.
Voltado para adolescentes e adultos, o evento também terá momentos de atividades físicas com
arenas de “swordplay medieval”, uma luta simulada com espadas de espuma na qual guerreiros
“a caráter” ensinam a lutar com armas medievais.
A Biblioteca Parque de Niterói ca na Praça da República, s/n, Centro. Dia 13 às 14h e dia 14 às
10h. Entrada franca. Telefone: 2722-0493.
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