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 Quando olhei para o capa do livro e vi uma arma

fiquei logo entusiasmada. Sou uma fã de policiais.
 Para além disso adoro o autor. Acompanho a série
“D.House” desde a primeira série e não consigo
perder um única episódio. Visto isso, achei que este
livro seria uma óptima escolha e sendo escrito por
Hugh Laurie, uma verdadeira aventura.

 Desde

muito nova que estou habituada a ler policiais.
 Estava verdadeiramente entusiasmada com o livro, mas tive
uma grande desilusão ao principio. Não conseguia entender
nada do seu principio e estava mesmo a ficar desanimada.
 Depois, comecei a perceber e, aliás, comecei a adorá-lo. o O
livre cativava-me cada vez mais e eu já não conseguia parar
de ler. Estive mesmo a lê-lo das 22h até às 3 da manhã até que
acabei por adormecer.

 Foi um tremenda desilusão. Não percebi nada

do que lá estava escrito e, além do mais, não era o
que eu desejava. Quase não acontecia nada, ou
seja, a acção não evoluía, centrava-se apenas
numa casa, com uma única personagem.





Estava a começar a achar piada ao livro.
Finalmente a acção tinha evoluído. Já existiam várias personagens
e o motivo da minha escolha tinha chegado, a utilização de armas já
era bem evidente, até de mais.
Com o passar dos dias vi-me completamente envolvida no livro.
Vibrava com tudo o que acontecia, desde paixões, mortes,
perseguições. Estava de tal maneira envolvida que já imaginava os
protagonistas a beijarem-se, tiroteios … parecia que estava a ver
tudo na vida real.



O livro estava a ficar mesmo à minha medida. Só que
chegou a um momento que eu não consegui compreender.
Fiquei revoltada comigo mesma, como se a culpa de não
compreender fosse minha. E efectivamente era, só que
eu não estava a compreender por uma razão muito
simples. É que tudo tinha mudado … As
personagens, a acção… tinha tudo mudado e eu ainda
não tinha compreendido.

 É verdade, o livro estava mesmo a acabar e eu

nem podia imaginar o que iria acontecer .
Imaginava um final para cada personagem,
como se fosse o próprio autor do livro…Estava
a ficar obcecada.



Estava desesperada. O MEU LIVRO TINHA DESAPARECIDO.
Fiquei tão triste que só me apetecia chorar. Sei que parece uma
estupidez mas afectou-me mesmo. Só que tudo não tinha passada de
um brincadeira do meu afilhado. Este resolveu esconder o livro para eu
brincar com ele, mas, como entretanto se foi embora, esqueceu-se de
mo dar. Até aí tudo bem, ele poderia dar-mo no dia seguinte, só que se
esqueceu-se do local onde o tinha escondido. Fiquei para a minha
vida… uma criança de 3 anos tinha acabado de perder o meu “bem
mais precioso”. Só que, de repente, lá apareceu o meu primo com o
livro, porque o tinha encontrado debaixo da minha própria cama.



Tinha chegado finalmente o grande momento. O livro
tinha chegado ao fim. Tenho de admitir que senti
alguma tristeza, mas sabia que tinha de ser. E não é
que quase todas as personagens tinham ficado com o
final que eu tinha imaginado para elas!? Foi o melhor
livro que já li em toda a minha vida.

Informações sobre o livro
Autor: Hugh Laurie
Número de páginas: 335
Número de capítulos: 26
Titulo original: The Gun Seller
1ª edição: Setembro de 2007
Dimensões: 15.5 x 23.5 x 2 cm
Editor: Caderno (chancela de Asa Editores)
Encadernação: capa mole
Linguagem: um pouco complexo no inicio, mas
depois compreende-se muito bem. Com muito nomes em Inglês.
Tradução: João Henriques











James Hugh Calum Laurie
nasceu em Oxford a 11 de Junho
de 1959.
Em 1978 foi estudar Antropologia
e Arqueologia para a
Universidade de Cambridge,
onde viria a conhecer Emma
Thompson e a tomar o gosto
pelas artes do palco.
A participação numa peça de
teatro universitário valeu-lhe, em
1981, o Perrier Award.
Foi nesta altura também que
conhece Stephen Fry, com quem
manteve durante muitos anos
uma frutuosa parceria
profissional.
Hugh Laurie fez parte de elencos
de filmes importantes como
Stuart Little, Valient – Os Bravos
do Pombal, O Homem da
Máscara de Ferro, Sensibilidade
e Bom Senso e Plenty – Uma
História de Mulher.



Para além do cinema, Hugh é
mundialmente conhecido pela
personagem cáustica,
rezingona e irresistível de
Gregory House, um médico
tudo menos convencional.
 Para além da sua paixão pela
representação Hugh Laurie é
um homem dedicado à sua
mota Triumph-Bonneville,
uma réplica do modelo
britânico dos anos 60, que
adora conduzir e onde pode
apreciar o anonimato que o
capacete lhe dá.

Relevo:
 Central: Em Londres
 Secundário: Suíça, Murren
 Delimitação: aberta
Estrutura da acção:
 Inicio: Morte do segurança de Alexander Woolf
 Desenvolvimento: Morte de Woolf; Encontro de Lang com terroristas
ida para a Suíça
 Conclusão: Thomas Lang resolve todas as confusões em que se meteu.
Descobre-se o verdadeiro motivo para o qual este deveria ter morto
Woolf
Organização das sequências das acções: encadeamento e alternância
Central: Thomas Lang; Sarah Woolf
Secundárias: Alexander Woolf; Solomon; Russel Bernes; O´Neal,
Francisco; Ronnie e Philip.
Traços Físicos/Psicológicos
 Thomas Lang: magro, com uma gabardine castanha, barba por fazer.
Tem muito a mania que manda, arrogante e asneirento.
 Sara Woolf: linda, magra, com a pele muito branca. Tem uma
personalidade muito forte, gosta de provocar os homens.
Processos de Caracterização: directa
Concepção: individual

Físico - a acção realiza-se em várias casas, nomeadamente, numa esquadra,
num museu, na embaixada americana e em casa das personagens.
Social - todas as personagens pertencem à classe média, tirando os Woolf
que pertencem à alta sociedade.
Psicológico – os lugares são descritos consoante o estado de espírito das
personagens, por exemplo, o jardim onde Lang se encontra com Sarah
é magnifico aos olhos dele, pois está com a sua amada.

Cronológico – ao longo de vários meses.
Histórico – a acção concentra-se essencialmente no presente, mas recua no
tempo, quando são descritos os acontecimentos de guerras onde são
utilizadas armas.

Presença – não participante
Posição – objectiva


Modos de representação do discurso
Narração/Diálogo

 “Uma divertida paródia aos romances de espiões.”

Vanity Fair
 “ O Traficante de Armas é um autêntico prazer do principio
ao fim e Laurie um escritor de muito talento.” Booklist
 “O Traficante de Armas faz que todos os outros romances
do género pareçam enfadonhos.” Sunday
Telegraph
 “Inteligente e cómico, com uma trama complexa e tensa…
Uma leitura sumamente divertida” Time Out

 “A mistura de comédia e suspanse com que Hugh

Laurie nos brinda tem momentos verdadeiramente
hilariante.” Publishers Weekly
 “Mr. Laurie é inteligente, encantador, caloroso,
refrescante (se necessário) e espirituoso.” New
York Time Book Review
 “Thomas Lang é o herói perfeito” The
Washington Post Book World

O
Traficante
de Armas

Hugh
Laurie
Barbosa
Escolhi este tipo de capa por uma razão muito simples, como o
tema central do livro é o tráfico de armas, uma imagem de uma
arma é a mais adequada.
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Barbosa

Na contracapa coloquei uma pequena bibliografia
do autor Hugh Laurie e uma outra imagem dele.

Procura as
seguintes
palavras:
•Romance;
•Traficante de

Armas;
•Thomas Lang;
•Femmas Fateles;
•Hugh Laurie;
•Philip;
•Sarah Woolf;
•Russel;
•Solomon;
•D. House;
•O'Neal;
•Alexander;
•Buda;
•Francisco;
•Ronnie.
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