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Nikolaj tem apenas 13 
anos quando perde os pais 
em um acidente de carro 
na Dinamarca, ficando aos 
cuidados de sua irmã, Sis, 
sete anos mais velha. Com 
o tempo, o pesado fardo 
de tomar conta do irmão 
problemático fica insuportá-
vel, mas ele, mesmo já adul-
to, não consegue suportar a 
ideia de perder a proteção 
da irmã. E vai a extremos 
para chamar sua atenção, co-
locando em perigo a própria 
vida e a de quem está à sua 
volta. 

Filhos da maior estrela de 
rock do país, amada por mi-
lhares de fãs, eles recebem 
uma grande herança, que os 
deixa ricos. Mas o dinheiro 
nunca compensará a enor-
me dor da perda. Um  dia, 
abalado, chega em casa e 
encontra um desconhecido 
sentado no sofá. É um mo-
tociclista corpulento e bar-
budo, que parece imune às 
ameaças de Nikolaj. Diz se 
chamar Jesus Cristo e o acon-
selha a limpar seu passado 
e a ajudar algumas pessoas 
para que tenha uma vida me-
lhor. Curiosamente, mesmo 
sem saber quem é aquele es-
tranho, no auge do desespe-
ro o jovem acaba aceitando 
sua ajuda e suas orientações 
incomuns. E as consequênci-
as são surpreendentes… 

Lançado na Dinamarca 
em 2008, “Meu amigo Jesus 
Cristo” teve um estrondoso 
sucesso, sendo traduzido e 
publicado em vários países, 
entre eles Holanda, Reino 
Unido, França, Itália, Norue-
ga, Suécia, Lituânia, Índia e, 
agora, o Brasil. Foi nomeado 
para o International IMPAC 
Dublin Literary Award, em 
2012, e teve seus direitos 
de filmagem vendidos para 
a Films Nimbus, produtora 
de cinema, que, juntamen-
te com a Zentropa, lançou 
o movimento Dogma, de fil-
mes diferenciados. As filma-
gens começam já no ano que 
vem. 

O Clã dos Dragões  
 
Também pela Editora Gu-

tenberg chega ao Brasil “O 
Clã dos Dragões” (336 páginas, 
R$ 39,90), do finlandês Ilkka 
Auer, vencedor do prêmio Ku-
vastaja de melhor livro de fan-
tasia, concedido pela Tolkien 
Society da Finlândia, integra-
da por pesquisadores da obra 
do criador de “O senhor dos 
anéis”. Este é o primeiro de 
quatro volumes da aplaudida 
série Terras de Neve e Gelo, ins-
pirada na mitologia nórdica e 
em fábulas medievais. 

Auer nos apresenta o reino 
de Noridium, que nos tempos 
antigos era governado pelos te-
míveis Dragões Negros. Duran-
te séculos, na fria região de Cal-
dia, circulavam lendas sobre a 
Bruxa do Gelo, que seria a des-
cendente cruel e imortal des-
sas criaturas. Mas, Nonna e seu 
urso polar de estimação, Fen-
ris, vão descobrir a cruel rea-
lidade por trás dessas lendas. 
Depois de ver sua aldeia ataca-
da e destruída, ela é forçada a 
deixar sua casa e sua vida para 
trás.  

Em sua jornada, ela des-
cobre sobre uma lenda dos 
quatro dragões das trevas que 
controlavam o mundo: Audun, 
Tyfing, Geitir e Cerbiurus. A 
cada dia aumentam os rumo-
res de que os deuses antigos 
voltaram à Terra. O grande 
temor é que o Clã dos Dragões 
recupere seu domínio. Para im-
pedir que um poder maligno 
antigo avance, ela precisará vi-
ajar junto com Fenris em busca 
da ajuda de um dragão para 
combater o mal desconhecido. 
Nonna se vê, então, em meio 
a uma luta pelo poder, e ame-
açada por um grande mal. Ao 
procurar defender-se, desco-
bre mais sobre seus ancestrais, 
mas percebe que está mais en-
volvida com o futuro do reino 
do que poderia imaginar.  

Com muitas metáforas, “O 
Clã dos Dragões” é considera-
do, pelo International Board on 
Books for Young People (IBBY, 
Finlândia) como “uma fanta-
sia densa, com muita aven-
tura. A ambientação, folclo-
re, mitologia e estilo narrativo 
são convincentes e cheios de 
vida, características da fanta-
sia de qualidade. Nomes, locais 
e personagens têm denomina-
ção nórdica, e são originais e in-
teressantes, merecendo uma 
menção especial”. 

‘A fera interior’ 

foi escrita a quatro 
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A fera interior  
 
Escrito a quatro mãos 

pelos irmãos dinamarqueses 
Lotte e Søren Hammer e pu-
blicado no Brasil pela Ver-
tigo, “A fera interior” (448 
páginas, R$ 39,90), roman-
ce de estreia da dupla, nos 
apresenta o detetive inspetor 
Konrad Simonsen, em um 
caso complexo e horripilan-
te: cinco corpos mutilados, 
castrados, são encontrados 
em uma escola. Com uma 
narrativa envolvente e esti-
mulante, o leitor é levado 
junto com Simonsen a ques-
tionar suas próprias certezas 
éticas sobre um assunto deli-
cado – a pedofilia. 

Em uma manhã corriquei-
ra numa cidade da Dina-
marca, duas crianças che-
gam mais cedo para a aula 
e são as primeiras a encon-
trar cinco corpos de homens, 

enforcados e pendurados no 
ginásio da escola. Seus ros-
tos estão desfigurados, suas 
mãos e órgãos genitais foram 
amputados. No entanto, não 
há quase nenhuma sujeira, 
sangue, tampouco pistas da 
razão do crime. O experiente 
detetive Konrad Simonsen é 
chamado no meio de suas fé-
rias para resolver o caso, con-
tando com toda uma equipe 
de investigadores veteranos 
e novatos. Ao mesmo tempo, 
emerge na sociedade a dis-
cussão sobre a falta de firme-
za da justiça dinamarquesa 
para com os pedófilos.  

Com uma narrativa bem 
trabalhada, os autores con-
duzem habilmente o leitor 
a mergulhar no universo 
de cada personagem, assim 
se enredando profundamen-
te na trama da história. 
Conforme os acontecimen-
tos vão se revelando, a obra 
também levanta profundas 
reflexões e discussões extre-
mamente atuais e importan-
tes sobre ética e justiça. 

Primeiro de uma série de 
livros concentrada no dete-
tive inspetor Konrad Simon-
sen, “A fera interior” é uma 
ótima pedida para quem 
gosta de um denso e meticu-
loso romance policial. 
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