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FIQUE DE OLHO

O QUE ESTOU LENDO

“ZORRO – COMEÇA
A LENDA”

Isabel Allende

Aline Dias, escritora e jornalista
“Zorro – Começa a Lenda”, escrito pela Isabel
Allende, conta a história
de Diego de la Vega
quando ainda não era
Zorro. Com direito a briga de espada, aula de
mágica, sociedade secre-

ta, malabarismo e piratas, o texto traz um Zorro brincalhão e até meio
inocente. Para quem gosta de aventura, é um prato cheio. As coisas vão
acontecendo uma atrás
da outra, e quando você

acha que o ritmo vai diminuir, ele aumenta, você não dormiu e são três
e meia da manhã.
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A Fraude e Outras Histórias. Nikolai Leskov. Editora 34.
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Toda Sua. Sylvia Day. Companhia das Letras.

A Folha de Hera: Romance Bilíngue (Volume 2).
Reinaldo Santos Neves. Secult.
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Big Jato. Xico Sá. Companhia das Letras.
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A Escolha. Nicholas Sparks. Novo Conceito.
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Jogos Vorazes. Suzanne Collins. Rocco.
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Mar Azul. Paloma Vidal. Rocco.
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10Um Porto Seguro. Nicholas Sparks. Novo Conceito.

Uma trama de traição e
morte em mil capítulos

As Pontes de Könisberg. David Toscana. Casa da Palavra.
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Meus Livros, Meus Filmes e Tudo Mais. Claudia
Laitano. L&PM.

10As Verdades que Ela Não Diz. Marcelo Rubens Paiva. Foz.

Fonte: Livrarias Logos e Saraiva
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Com o romance policial
“A Dor Mais Afiada”, Luís
Dill experimenta uma
nova forma de narrar
TIAGO ZANOLI

tzanoli@redegazeta.com.br

A premissa do romance “A
Dor Mais Afiada”, do escritor gaúcho Luís Dill, é bem
simples, com ar de trama
rodriguiana: o marido que
se descobre traído e precisa
lavarahonracomsangue,e
a mulher adúltera que apanha resignada até a morte.
O que diferencia a obra de
outras histórias similares é
o modo como o autor elabora a narrativa, dividida
em mil pequenos capítulos
– cada um com tamanho
equivalente a uma tuitada.
Dill é daqueles que está
sempre em busca de alternativas à narrativa comum.
Há dois anos, por exemplo,
ele publicou o livro “Do Coração de Telmah”, escrito
em 500 tuítes (só que diretamente no papel, apenas
emulandoaformadaweb).
Noutra ocasião, participou
de uma coletânea de contos
com um ainda menor que o
domexicanoAugustoMonterroso: “Quando acordou,
o dinossauro ainda estava
lá” – considerado o menor
conto da literatura mundial. O de Luís tinha o título
“Aventura” e resolvia-se numa única palavra: “Nasceu”. “Ainda hoje ele provoca controvérsia. Já fui chamado de gênio e de idiota”,
contou ele ao C2, em setembro deste ano.
A simplicidade aparente
de sua prosa, no entanto,
exige precisão absoluta na
escolha das palavras, na
construção das frases (às

A Dama da Internet 1Q84
NEVILLE D’ALMEIDA

HARUKI MURAKAMI
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Após descobrir que está
sendo traída pelo namorado,
com quem sonha se casar,
Luísa assume a identidade
Dama da Internet, no mundo
virtual, e se envolve com vários homens, em situações de
risco e descobertas sexuais.
Festas exclusivas e obscenidades secretas do high society marcam a trama.

Primeiro volume de uma
saga inspirada em “1984”,
de George Orwell, traz dois
personagens em duas histórias paralelas que acontecem
entre abril e junho de 1984,
no Japão. Aomame é uma
professora de artes marciais
e secretamente uma assassina. Tengo é um professor
que aspira ser escritor.

Casa da Palavra 160 páginas, R$ 24,90

Alfaguara 432 páginas, R$ 49,90

Cadernos
de Viagem

O Pacifista

J.R. DURAN

¦

¦

O gaúcho Luís Dill sempre procurou alternativas à narrativa convencional

vezes elípticas). Dill reduz
a narrativa ao essencial, e o
ritmo dos acontecimentos
é veloz. Na primeira página, capítulo cinco, o narrador (em primeira pessoa)
vaidiretoaoponto:“Semana passada decidi matar
minha mulher”. Ao se dar
conta de que está indo “rápido demais”, volta para
resumir sua situação: “Casei num sábado. Ocupamos o domingo com a lua
de mel. Na segunda-feira
descobri que ela me traía”.
CONSEQUÊNCIAS
O leitor já conhece o crime e o culpado. Assim, a
trama policial não é conduzida pela estrutura clássica
(crime,investigaçãoesolução), mas pelas consequências do ato desesperadodeDouglas,ojovemme-

cânico que usa uma chave
de roda para arrebentar a
cabeça da esposa adúltera.
Acossado por um investigador que tem certeza de
suaculpa,elecontasuahistória, intercalada por digressões e flashbacks, passando pelas outras mulheres de sua vida e seu trauma com casamento, motivadopelodesastrequefoia
vida conjugal de seus pais.
“Decidi nunca casar”.
À medida que a história
avança,umDouglasassombrado por fantasmas nutre
certas obsessões e caminha
rumo ao delírio (as repetições no texto criam esse
efeito). Como o RaskólnikovdeDostoiévski,Douglas
adoece,definha,talvezconsumido pela culpa... Culpa?
No fim, o leitor verá que é
outra a dor mais afiada.

LEIA SEM PARAR

O fotógrafo J.R. Duran dá
voltas ao redor do mundo
para clicar campanhas publicitárias, editoriais de moda e
belas mulheres. Em cadernos, registra os bastidores de
seu trabalho, suas impressões e desenha os quartos
onde se hospeda. Tudo isso
está registrado neste livro.

O autor revisita o universo
da guerra, tendo desta vez
como pano de fundo a Primeira Guerra Mundial. Sensível e engenhoso, esmiúça
um dos capítulos mais traumáticos da história pela
perspectiva de dois jovens
soldados que lutam, acima
de tudo, contra a complexidade de suas emoções.

Benvirá 344 páginas, R$ 54,90

Cia das Letras 224 páginas, R$ 39,50
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A Dor Mais Afiada
t Luís Dill
Editora 8Inverso,
208 páginas
Quanto: R$ 39

JOHN BOYNE

