
 
SELO PRINCIPIS, DA EDITORA CIRANDA CULTURAL, LANÇA LIVRO 

INSPIRADO NA SÉRIE  FATE: A SAGA WINX, DA NETFLIX, UMA DAS MAIS 
ASSISTIDAS DA PLATAFORMA. 

 
O livro, que leva o mesmo nome da série e é o primeiro romance baseado no seriado, é 

uma reinvenção ousada da clássica animação “O Clube das Winx”, sucesso entre o público 
infantojuvenil nos anos 2000. 

 

 
 
 

São Paulo, 15 de Março de 2021 - Nos anos 2000, a animação O Clube das Winx, criado                  
pelo italiano Iginio Straffi e produzido pela Rainbow SpA, foi destaque pelo sucesso de              
público entre as meninas pré-adolescentes e, também, por ser o primeiro desenho animado             
italiano a ser comercializado nos Estados Unidos. Em pouco tempo, a saga das seis fadas               
da escola Alfea começou a ser exibida mundialmente e tornou-se um grande sucesso entre              
o público infantojuvenil, rendendo vários produtos e ficando no ar por um longo período. 
 
No início de 2021, para a felicidade dos fãs da animação, o desenho ganhou um live-action                
na Netflix com a série Fate: a Saga Winx. Já na semana de lançamento, a série ocupou o                  
primeiro lugar no topo das mais assistidas na plataforma de streaming em todo o mundo. 
 
Agora, o Principis, selo da editora Ciranda Cultural com publicações voltadas para o público              
jovem e adulto, lança o romance Fate: a Saga Winx - O Caminho das Fadas, com conteúdo                 
exclusivo inspirado nos episódios da primeira temporada da série de sucesso mundial. 
 
O livro mostra a jornada de cinco estudantes do internato Alfea, localizado em Outromundo.              
As mais jovens colegas de quarto, Bloom, Stella, Aisha, Terra e Musa dividem a rotina de                
estudos, a vida social atípica daquele lugar, que inclui novas amizades, rivalidades e             
romances. Porém, estranhos acontecimentos colocam em risco o futuro de todos que vivem             



em Alfea, e as fadas vão precisar mais do que simples magia para descobrir os segredos do                 
mundo paralelo em que Alfea se encontra. 
 
Fate: a Saga Winx - O Caminho das Fadas é o primeiro romance baseado na série da                 
Netflix e sua história não se limita apenas a uma releitura da primeira temporada, mas               
também entrega aos leitores um conteúdo exclusivo com cenas bônus e história de fundo              
não exibida na série. 
 
O livro já está disponível com pré-venda exclusiva no site da Amazon            
(www.amazon.com.br) e será lançado em 11 de abril de 2021. Após o lançamento, estará              
disponível no site da editora Ciranda Cultural (www.cirandacultural.com.br) e nas principais           
lojas do ramo.  
 
Sobre a Ciranda Cultural 
Há mais de 20 anos, a Ciranda Cultural trabalha produzindo livros para crianças e jovens de                
todas as idades, além de possuir publicações para professores, cuidadores e adultos em             
geral. 
 
O maior objetivo da Ciranda Cultural é inspirar famílias, elevando valores através de obras              
únicas e com qualidade, que são cuidadas e elaboradas por uma equipe comprometida e              
criativa. Para a Ciranda Cultural, o livro tem o poder de ensinar, divertir, encantar e               
compartilhar aventuras, sonhos e emoções, além de transformar a vida das pessoas e             
contribuir para a construção de um mundo melhor.  
 
A cada dia, a Editora Ciranda Cultural continua trazendo inovações ao público, atendendo a              
diferentes mercados e levando seus produtos aos mais distantes pontos do mundo. O             
catálogo da editora conta com mais de 4.000 títulos de alta qualidade e preço acessível               
para continuar inspirando famílias à Cirandar. 
 
O selo Principis, que faz parte da editora Ciranda Cultural, é responsável pela publicação de               
grandes clássicos da literatura mundial e, também, de títulos autorais, com publicações            
voltadas para o público jovem e adulto. 
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