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Um livro de ficção que começa a decifrar alguns enigmas da humanidade 
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A Via Láctea, galáxia onde vivemos, é composta por mais de 100 bilhões de estrelas e cada 
estrela pode ter um ou vários planetas em sua órbita. Ela faz parte de um Universo com mais 
de 100 bilhões de Galáxias, algo difícil até de imaginar. 
Sabemos que uma variedade de eventos permitiu a nossa existência no planeta, mas com 
tantos Universos ao nosso redor, podemos afirmar que apenas nosso planeta criou tais 
condições? Podemos mesmo afirmar que não existem vidas inteligentes ao longo do cosmo? 
Guardiões da Terra começa a pincelar através de uma história, vários enigmas da humanidade. 
 

A aventura começa aqui 
Desde cedo Axel Thaodir percebeu que não era como as outras crianças thalrianas. Protegido 
por Ódrum, seu mentor e pai adotivo, Axel cresceu alheio aos perigos de sua existência e 
possuía apenas um foco em mente: treinar para ser um Comandante da Frota Estelar e servir 
seu planeta. Por oito ciclos Axel serviu Thalrion e viveu como Comandante, viajando pelo 
cosmos e auxiliando planetas sob as ordens do Comando da Frota. Axel vivia seu sonho ao lado 
de sua tripulação, mas o que o jovem Comandante não esperava era ser chamado de volta 
para ter sua vida totalmente transformada irreversivelmente, levando-o a uma jornada de 
descobertas e aprendizados que mudariam para sempre não só o seu futuro, mas a vida de 
toda uma Galáxia. 
Acompanhe nessa obra a jornada de Axel'Rar, Comandante da Frota Estelar e confira uma 
visão especial do universo em que vivemos e tudo que o rodeia.  
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Sobre o autor: 
Acácio Ventura – Empresário, Engenheiro, Master Practitioner em 
Programação Neurolinguística, Palestrante na área de Desenvolvimento Pessoal com mais de 
1.000 palestras por todo o Brasil, escritor e amante da leitura. Seu trabalho como palestrante e 
a observação do público que o assistia o levou a muitas indagações sobre os comportamentos 
e a variedade de seres e culturas. Leu e assistiu a vários livros e programas que abordam 
questões naturais como: quem somos nós? De onde viemos? Por que tantas raças?  Por que 
tantas culturas diferentes e distantes geograficamente falam de nossa origem de maneira tão 
semelhante e ao mesmo tempo diferente do que nos foi ensinado?  
Com esses conceitos a ampliar seu pensamento e mudar sua visão de mundo, muitas portas e 
possibilidades foram abertas e teoria e prática resultaram na história deste livro. Os Guardiões 
da Terra - A Herança de Altéria, é sua primeira obra - uma série que buscará no passado a 
resposta para muitas questões que ainda pairam em nosso presente. 
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