Crime, mistérios e turismo em Portugal
Lançamento da Editora do Brasill, o livro Lisboa: um Sonho, um Pesadelo, de
Regina Drumond e Rosana Rios, embarca o leitor em uma viagem a Portugal para
conhecer as atrações turísticas e viver uma história de mistério e suspense
Não é exagero dizer que o livro Lisboa: um Sonho, um Pesadelo
pode ser mais interessante se lido com o computador aberto em
uma página de pesquisas sobre Portugal. Além de trazer uma
história de investigação, suspense e mistérios, que prende o leitor
pelas armadilhas do gênero literário, o livro é uma chance para
quem deseja conhecer um pouco mais sobre esse país ibérico.
A história de Doroteia, personagem herdeira de uma tia-avó
portuguesa, prende o leitor não só pela história em torno de
crimes, mistérios e paixão entre dois jovens, mas também pela
curiosidade que ela causa no leitor sobre a cidade de Lisboa e de
Portugal, em geral.
Prestes a iniciar os estudos em uma universidade pública,
Doroteia não tem vontade de conhecer Portugal, o que ela deixa
bem claro em seu blog. Mas sem saída para interromper a
viagem, passa a relatar aos amigos virtuais as informações
gerais, históricas e geográficas daquele país, a terra da tia-avó
que lhe deixara a herança.
Ao contrário de Doroteia, Toni, outro jovem, nutre esperanças de viajar para a terra do seu
bisavô. Blogueiro como Doroteia, havia dois anos que elegia a viagem como prioridade, mas um
AVC, assim que completou 18 anos, adiou seu projeto e paralisou a parte esquerda do seu corpo.
A diferença entre os dois jovens – um hemiparaplégico, lutando para conseguir dinheiro para a
viagem do seus sonhos, e o outro, com passagem comprada e despesas pagas, mas sem
vontade de viajar— é o pano de fundo das aventuras que ocorrem na vida dos personagens no
Brasil e em Portugal.
Nem mesmo o ritmo de mistério e suspense da história impede que as citações de poetas
portugueses, a localização de pontos turísticos e de locais de Lisboa, do interior e do litoral de
Portugal sejam dadas em detalhes. Sem atrapalhar ou deixar em segundo plano a atenção ao
andamento da trama.
O uso de troca de mensagens via computador ou telefone celular na história também é uma
jogada inteligente das autoras para evitar que o clima nostálgico da tradição lusitana contamine o
interesse dos jovens brasileiros pela leitura do livro, o que dá um aspecto de modernidade e
rapidez ao ritmo da narrativa.

O livro é o resultado do entrosamento da parceria das autoras – que conheceram os locais
descritos ̶ e sua leitura permite que o leitor, além de ter uma leitura prazerosa, se divirta e
conheça um pouco mais sobre esse país de tão importantes poetas e histórias.
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