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Embarque em uma emocionante 
jornada que vai muito além do 
mundo que você conhece.
O servidor Elementia do Minecraft 
foi tomado pelas forças das trevas, 
e todos os jogadores novatos 
estão em perigo! Perseguidos 
e atacados por monstros e 
jogadores mais experientes, 
Stan, Kat e Charlie não 
desistirão até conquistarem 
liberdade e completarem 
a missão de salvar o 
servidor das mãos de 
um rei tirano.

Este livro não é autorizado, patrocinado, endossado nem licenciado pela 
Mojang AB,  Microsoft Corp. ou qualquer outra pessoa ou  entidade que detém 
ou controla os direitos sobre o nome Minecraft, marcas registrada ou direitos 
autorais. Minecraft é uma marca registrada da Mojang Sinergias AB.

Todos os dias há novos jogadores no 
Minecraft. Mas o rei do servidor Ele-
mentia decidiu acabar com isso. No 
próximo Dia da Proclamação, ele de-
cretará novas leis que banirão todos 
os jogadores de nível baixo, e tam-
bém aqueles que os ajudarem. O trio 
de novatos Stan, Kat e Charlie nem 
imagina as aventuras que os espera 
até conquistarem o direito de per-
manecer na cidade de Elementrópo-
le. No entanto, apesar dos perigos 
que podem ser fatais, eles decidem 
trabalhar juntos para desvendar os 
mistérios de Elementia e liderar a 
luta por justiça.

Missão justiça é o primeiro da 
trilogia Crônicas de Elementia.

 tinha dezes-
seis anos quando terminou o primeiro 
livro da série Crônicas de Elementia, 
em 2013. Ele é jogador de Minecraft e 
autor de histórias de aventura. Sean 
é escoteiro águia na associação Es-
coteiros da América, participou como 
músico do programa all-state cin-
co vezes, é faixa preta segundo dan 
em Karatê Shidokan e criou vários 
jogos on-line populares na platafor-
ma Scratch. Ele frequenta a escola 
e vive em Rhode Island com a mãe, o 
pai, dois irmãos, três gatos e uma ca-
delinha branca chamada Lucky.
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