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João Tordo nasceu em Lisboa, em 1975. 
Após terminar o curso de Filosofi a, 

trabalhou como jornalista. Mudou-se 
para Londres e mais tarde para Nova 

Iorque, cidades onde estudou Jornalismo 
e Escrita Criativa, e nas quais escreveu 

seu primeiro romance: O livro dos homens 
sem luz (2007). De regresso a Lisboa, 

escreveu Hotel Memória (2007) e As três 
vidas (2008), publicado no Brasil pela 

Língua Geral, vencedor do Prêmio Literário 
José Saramago 2009 e fi nalista do Prêmio 

Portugal Telecom 2011. Trabalha como 
cronista, tradutor, guionista e formador 
em workshops de fi cção. Os seus livros 

estão publicados na França, Itália, 
Brasil, Sérvia e Croácia. O Bom Inverno 

foi fi nalista do prêmio da Sociedade 
Portuguesa de Autores.

“O autor tem uma prodigiosa capacidade de inventar personagens 
e situações, um universo obsessivo, próprio dos grandes escritores”

Revista Ler

“O Prêmio Saramago merece este criador. João Tordo fez jus pleno 
a um prêmio que leva a notável chancela de Saramago.”

Nélida Piñon

“Uma das melhores vozes da fi cção portuguesa”
Francisco José Viegas

www.linguageral.com.br
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Para que servem os livros, senão para oferecer respostas a 
perguntas frente às quais calamos, ou para confi rmar respostas que 
já temos – mas de que duvidamos?

Em O Bom Inverno, João Tordo oferece-nos a narrativa de um 
jovem escritor coxo, hipocondríaco e descrente da literatura, que, ao 
participar de um ciclo de conferências em Budapeste, vem a conhecer 
Vicenzo Gentile, um romancista italiano que esbanja ímpeto e juventu-
de. Na proximidade com o novo amigo, o narrador se confronta com seu 
próprio fracasso e, numa tentativa de redenção, aceita viajar a uma 
pequena cidade da  costa da Itália, rumo à reservada mansão de Don 
Metzger, um produtor de cinema afi ccionado por balões de ar quente.

O que lá o espera, como lhe anuncia o colega italiano, é o 
calor do “Bom Inverno”, uma estação que promete aventuras e opor-
tunidades criativas únicas. Contudo, a suposta ocasião de prazer 
e remissão logo se transforma num thriller de mistério quando um 
cadáver é encontrado no lago próximo à mansão.

O narrador – sempre apoiado em sua bengala Rosewood – é 
então lançado à posição de protagonista de uma tensa investigação 
que se processa sob a vigilância do sinistro Andrés Bosco, um cata-
lão de ameaçadora compleição, que brutalmente se dispõe a manter 
cativos, até que um culpado se apresente, todos os que estavam na 
residência desde a noite do crime.

Sem contato com o restante do mundo, as personagens são 
sucessivamente envolvidas por um clima de desespero ao entende-
rem que, dominada pela tensão entre fi cção e confi ssão, a busca 
desmedida pela verdade é um trajeto em direção ao abismo.

Um livro sobre escritores e o processo criativo, O Bom Inverno 
é uma prova da maestria de João Tordo em contar uma história que 
navega por si mesma, sem que saibamos de antemão o destino a 
que nos dirige. Elogio da criatividade fi ccional como força latente da 
realidade, este é ainda um texto que, sem didatismo, desperta nossos 
ouvidos para questões maiores, como os sentidos da beleza, da justiça 
e do amor. Trata-se certamente de um livro em que – se nos apetecer 
a busca – haverá respostas a encontrar.
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