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______________________________________

Bu kitabın telif hakkı bütümtün bölümleriyle beraber korunmuştur ve
yazarın izni olmadan kopyalanamaz, satılamaz veya aktarılamaz.

Akademik Dereceleri: Matematik Lisansı ve aynı alanda uzmanlık.

_______________________________________________

Kısa Biyografi: Aldivan Teixeira Torres, Arcoverde-Pennsylvania’da
doğdu, kâhin serisini, ışığın çocukları serisini, şiirler ve senaryolar
yazdı. Edebiyat kariyerine 2011 yılının sonunda ilk romanı “Karşıt
Güçler: mağaranın gizemi”ni yayınlayarak başladı. O veya bu
nedenle yazmayı bırakıp kariyerine 2013’ün ikinci yarısına kadar ara
verdi. Bu andan sonra bırakmadı. Yazılarıyla Pernambuca ve
Brezilya kültürüne katkı sağlayarak henüz bunu yapma alışkanlığı
olmayan insanlara okuma zevkini verebileceğini umuyor. Sloganı
“edebiyat, eşitlik, kardeşlik, adalet, saygınlık ve insan olmanın onuru
için, her zaman.”
 

“İthaf”
 

 

 

“İlk önce, yaşayan her şeyi yaratan Tanrı’ya; bana her zaman
rehberlik etmiş olan hayat öğretmenlerine; beni
cesaretlendirmemiş olsalar da yakınlarıma; hayatlarında
henüz “karşıt güçler”i bir araya getirememiş olan herkese.”
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Özet
 

“Karşıt güçler, ana karakterleri Kâhin ve ayrılmaz macera ortağı
Renato ikilisi olan “Kâhin” serisinin ilk serüveni. Bu ilk ciltte,
monotonluktan yorulmuş bir halde, hayallerinin gerçekleşeceği
umuduyla dağa doğru kutsal olacağına söz verdiği bir gezi yapmayı
teklif ediyor. Dağa tırmandıktan sonra, kendisine yolunda yardım
etmeye söz veren bilgelik dolu eski bir koruyucu kadınla karşılaşıyor.
Koruyucunun da yardımıyla, imkânsızın mümküne dönüştüğü bir yer
olan umutsuzluk mağarasına girmesini sağlayacak kimlikleri
kendisine veren üç görevi yerine getiriyor. Tuzakları geçip ilerleyerek
zamanın ve mekânın sınırlarını aşıp kalbin en derin özlemlerini
anlayabildiği geleceği gören güçlü birine dönüştüğü gizli odaya
ulaşıyor. Mağaradan ayrılarak koruyucuyu tekrar buluyor ve Renato
adlı oğlanla beraber daha da karmaşık bir göreve gönderiliyor.
Orada, adaletsizlikleri düzelterek, birilerine kendilerini tekrar bulup
dengesiz hale gelmiş karşıt güçleri yeniden bir araya getirmede
yardım etmeliler. Böylece heyecan, merak, romantizm ve dram sözü
veren ilk büyük maceraları başlıyor. Bir hayaliniz var mı? O zaman
okuyun ve bunu başarmak için gereken temel öğeleri keşfedin. İyi
okumalar!”
 

 

 

 

 



"Cennetin krallığı, tarlaya iyi tohumlar eken bir adam gibidir.
Bir gece herkes uyurken düşmanı geldi ve buğdayların
arasına zararlı otlar ekip kaçtı. Buğday büyüyüp başaklar
şekillenmeye başladığında zararlı otlar da ortaya çıktı.
Çalışanlar sahibini arıyorlardı ve ona şöyle dediler. “Efendim,
bu tarlaya iyi tohumlar ekmemiş miydiniz? Bu zararlı otlar
nereden çıktı?” Sahip cevap verdi: “Bunu bir düşman yaptı.”
Çalışanlar sordu: “Zararlı otları koparalım mı?” Sahip
cevapladı: “Yapmayın. Zararlı otları kökünden sökerek
buğdayları da alırsınız. Hasat zamanına kadar birlikte
büyümelerini bekleyin. Ve hasat zamanı tohum ekicilere şunu
söyleyeceğim: Zararlı otlarla başlayın ve onları yakmak için
desteleyin. Daha sonra buğdayı benim ambarıma getirin.”
Matthew 13:24-30.
 

 

 

 

 

 

 

Giriş
 

“Karşıt güçler” kendisini, her birimizin içinde var olan büyük ikiliğin
üstesinden gelecek bir alternatif olarak sunuyor. Hayatta kaç kez iki
alternatifinin de olumlu ve olumsuz sonuçlara sahip olduğu ve
bunlardan birisini seçme eyleminin gerçek bir şehitliğe dönüştüğü
durumlarla yüzleştik. Hangisinin takip edilecek doğru yol olacağı ve
bu seçimin sonuçları hakkında iyice düşünüp taşınmalıyız. En
sonunda hayatlarımızın “karşıt güçler”ini bir araya getirmeli ve



meyve vermelerini sağlamalıyız. Böylelikle çok arzulanan mutluluğu
elde edebiliriz.

Kitabın bakış açısına gelirsek, bunun umutsuzluk mağarasında
duyduğum bir çığlıktan geldiğini söyleyebiliriz. Bu çığlık, bu kitapta
anlatılan tüm maceraların nedeniydi. Görev tamamlandı, yalnızca bir
insanın hayal kurmasını sağlamak olan nihai amacıma ulaştığımı
umuyorum. Şiddet, zulüm ve adaletsizlikle dolu bir dünyada
yaşadığımız için, bu şimdi daha da çok istediğim bir şey. “Karşıt
güçler” yayınlanmasından sonra bir daha asla aynısı olmayacak ve
benimle aynı şeyi yapmaya niyetli okuyucularla beraber yeni bir
maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum.
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