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Jovem escritor vibra com êxito de livros
19-Jun-2019

O poeta é
o artista da canção, e o cantor, astro da poesia.
Em todos
os cantos e recantos em que fervilham os sonhos da inspiração, poetas e tantos
mais famosos literatos se regozijam na apresentação de suas novas obras,
inobstante os percalços do caminho no alcance da vitória.
Assim é
também o jovem e aguerrido escritor Erick Lins, lá de Iati no belo Estado de
Pernambuco.
Aqui, ele
faz uma narrativa sobre o sucesso de seus livros recentemente lançados.
CONHEÇA
ERICK LINS.

“Eu já
tive pequeninas conquistas, mas que de certa forma foram importantes, pois
atualmente a literatura está difícil no Brasil. Mas em março de 2018 o meu
primeiro livro (Animal Fusion 1) ficou entre os mais vendidos da editora no
estado de Goiás.
Em
novembro do ano passado saiu um conto meu de terror em um site virtual de
leituras chamado Cyber Tv, um site importante de séries literárias. Meu conto
era o "Gritos da Floresta" e teve uma excelente média de leituras,
foi por conta disso também que deu uma aumentada no meu público, pois muitos
que leram começaram se interessar pelos meus outros livros.
E em
dezembro do ano passado fiz o feito de vender 117 livros em apenas 2 dias de
divulgação. Os livros chegaram em um dia, gravei um vídeo no canal divulgando,
e em dois dias os exemplares já haviam se esgotado.
Houve o
lançamento também, do segundo livro em março desse ano, onde recebi um bom
público.
Recentemente
publiquei um novo livro chamado A Lenda de Tósten - O Arqueiro da Floresta
Negra, e atualmente estou escrevendo o terceiro livro da série Animal Fusion”.

Contatos:
Instagram:
@escritor.erick.lins_
Tel: 087 98135-6929
YouTube:
Escritor Erick Lins

Eliza Santana e Alanne Albuquerque, namorada de Erick
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