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Como cheguei a este livro?
Quando comecei a pensar no que
queria ler, cheguei à conclusão de que
não tinha ideia nenhuma. Então resolvi
pedir opinião ao meu namorado, que me
recomendou este livro.
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Informações do livro
•
•
•
•

Autor: Dan Brown
Número de páginas: 573
Número de capítulos: 133
Linguagem usada: usa termos científicos,
mas é de fácil compreensão.
• Tempo em que foi lido: 1 semana.

Primeira impressão do
livro!
Quando comecei a lê-lo, não fiquei
muito entusiasmada, nem estava a gostar
muito, talvez por o assunto se centrar na
política e eleições. Mas com o desenrolar
da história tornou-se num livro bastante
interessante.
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Depois de alguns dias de
leitura…
Bem, nos dias seguintes,
comecei a gostar mais do livro.
A compreender o enredo e a história.
Foi um livro que me fez não querer parar
de ler, pois tornava-se sempre cada vez mais
empolgante e empolgante.
Cria a expectativa sobre o que vai acontecer a
seguir e foi isso o que me fez
começar a gostar
de o ler.

No fim da leitura!
Fiquei muito satisfeita em ter lido este livro.
Não tinha lido nenhum deste autor, nem um
com tantas páginas.
O que mais gostei deste livro foi o enredo
criado à volta de uma conspiração, a
constante incerteza quanto ao desfecho
final e o facto de o culpado ser a pessoa
menos provável.

3

A história
O actual Presidente Zachary Herney está a lutar para ser novamente eleito. O
seu opositor, o Senador Sedgwick Sexton, é um homem com amigos
poderosos e tem a particular missão de privatizar a NASA e reduzir as suas
despesas. Numa posição de luta para combater os erros que mancham a NASA, esta
faz uma descoberta inacreditável: um estranho meteorito enterrado no Árctico. O
Presidente é informado de que isto pode ser muito importante para a sua campanha
eleitoral e para o aumento da credibilidade da NASA.
Rachel Sexton, filha do Senador Sedgwick, é uma investigadora dos Serviços
Secretos da Casa Branca, e foi, a pedido do presidente,
confirmar a autenticidade do achado.
Com os dados de Rachel o presidente fará mais tarde um comunicado ao mundo..
Para confirmar esses dados, foi acompanhada por uma equipa de especialistas,
incluindo o oceonógrafo Michael Tolland. Rachel descobre o impensável: provas de
uma mentira científica, de uma cilada que ameaça mergulhar o mundo em controvérsia.
Mas antes de conseguir contactar o Presidente, Rachel, Michael e Corky e são vítimas
de uma perseguição sem tréguas ao longo do Árctico, refugiam-se num submarino
nuclear e acabam por ser aprisionados num pequeno barco na costa de New Jersey.
Quando se descobre a verdade, é a mais espantosa conspiração de todas.

Informações do autor
• Dan Brown (Exeter, 22 de Junho de 1964) é um
escritor norte americano.
• O seu maior sucesso foi o polémico best-seller O
Código da Vinci, mas os seus outros três livros
também tiveram uma grande saída.
• É um dos escritores mais famosos no globo
actualmente, tendo os seus livros sido traduzidos
e vendidos em grande escala em diversos lugares
do mundo.
• Entre os seus grandes feitos, está o de conseguir
colocar os seus quatro primeiros livros
simultaneamente na lista dos mais vendidos do
The New York Times.
• Actualmente, encontra-se a desenvolver um novo
projecto, um livro ainda sem prazo para
lançamento, The Solomon Key.
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Comentários de outros leitores
: "Conspiração" é sublime. Maravilhoso Best-Seller de Dan Brown. Uma
história que nos enreda numa criação de suspense durante o livro todo, os
capítulos estão bem organizados, conseguindo satisfazer a leitura dos mais
cépticos em relação ao tema. Uma obra de arte, pois temos pena quando
se termina no livro. Quando se começa não se consegue parar de ler. Muito
bom . Li-o em 6 dias.
: Posso dizer que é um excelente livro que além de romance, é policial e
ainda assim, didáctico com todas as descrições fantásticas que compõem as
574 páginas deste livro que promete.
A cada página que lia, queria sempre mais porque a intriga é crescente.
Crescente a tal ponto que já não sabia quem eram os ditos “bons” e os “maus”
da trama, sem dúvida que este escritor tão na moda, apruma a cada livro que
edita a sua escrita envolvente e contagiante. Dos melhores livros até ao
momento. Fico a aguardar o próximo.
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Escolhi esta
imagem do
globo, pois é a
posição
geográfica do
Árctico, onde
se passa a
acção principal
da história.
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