Rio Grande, 23 de Fevereiro de 2009, Segunda-Feira.
LIVROS

Um mistério no coração do Império Romano
Um romance de mistério ambientado no Império Romano. Em 304 d.C., Aélio
Espartano, oficial e historiador na corte de Diocleciano, passa os dias escrevendo a
biografia dos antigos governantes romanos.
A tarefa principal do biógrafo é desvendar o mistério da morte de Antínoo, amante do
imperador Adriano. Ao que parece, o jovem não se afogou nas águas do Nilo. Para
tentar descobrir a verdade, Aélio sai em busca do túmulo de Antínoo, que pode
guardar pistas para uma conspiração contra Roma.
“O ladrão da água”, de Ben Pastor, acaba de chegar às livrarias do país.
A italiana Ben Pastor se especializou em mistérios históricos transcorridos em meio a
ocupações militares. Após explorar a Polônia e a Itália da época dos nazistas em
romances como “Liar moon” e “Lumen”, ambos sucesso de público e crítica, ela
retrocede ainda mais no tempo. E chega a 304 d.C., às legiões romanas da época do
imperador Diocleciano. O herói é Aélio Espartano, ex-soldado e historiador do
imperador na Dalmácia.
O mistério se complica, à medida que as mortes vão se multiplicando; um trabalho
que a princípio era acadêmico acaba se tornando uma corrida contra o tempo e um
confronto com riscos, mentiras e meias-verdades, por parte de sacerdotes, autoridades
e ex-colegas. Enquanto os julgamentos de cristãos (mais tarde conhecidos como a
Grande Perseguição) inflamam o Egito, Aélio reúne provas em lugares os mais
díspares. Até concluir que indubitavelmente todos os caminhos levam à Roma.
O livro inaugura a série das aventuras de Aélio no Império Romano e apresenta

Pastor aos leitores brasileiros.
“O ladrão da água” (The water thief), 378 páginas, R$ 47 é uma publicação da Editora Record.

A autora
Ben Pastor (1950) nasceu em Roma, mas a carreira de professora universitária e de
escritora exige que ela divida o tempo entre os Estados Unidos e a Itália. É professora
de Ciências Sociais na Universidade de Norwich. Publicou contos policiais nas
revistas Alfred Hitchcock’s Mystery Magazine, The Strand, Ellery Queen’s Mystery
Magazine e Yellow Silk. A Editora Record vai lançar outros títulos protagonizados
pelo oficial Aélio Espartano, assim como os romances do personagem Martin Bora,
inspirado no coronel nazista Claus Von Stauffenberg.

