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A “Peça da Coroação” – moeda mais rara e valiosa da
história do Brasil, feita em homenagem à coroação de dom
Pedro I como imperador, em 1822 – é misteriosamente
roubada durante uma exposição numismática no Paço
Imperial, no Rio de Janeiro. Dona Olga, uma ex-agente da
Interpol e descendente direta de Pedro Álvares Cabral, está
presente no Paço no momento do roubo e logo descobre
que a polícia não vai se envolver no caso. Inconformada e
intrigada, ela resolve colocar suas habilidades profissionais
em ação novamente e investigar o mistério por conta
própria, contando, para isso, com a ajuda de três jovens
espertos: seus netos Júlia e André e um amigo deles,
Rachid, um menino iraquiano.
Os quatro começam a procurar pistas e a seguir suspeitos
por toda a cidade e, imediatamente, se veem perdidos num
labirinto de perguntas sem respostas, a começar pelo
próprio dono da moeda, Paulo Roberto, que parece fazer de
tudo para que o roubo não seja esclarecido. À medida que a
investigação avança, coisas estranhas acontecem e Dona Olga, Júlia, André e Rachid, entre uma visita e
outra ao Paço, percebem que o caso é muito mais complexo do que eles imaginavam. E que o
desaparecimento da “Peça da Coroação”, mais do que um
roubo, pode ter sido uma vingança.

O projeto Vivenciando a Literatura na Realidade foi
especialmente desenvolvido para levar os leitores dos livros de
Luis Eduardo Matta aos cenários centrais de suas tramas,
proporcionando um mergulho ainda mais fundo na obra e
trazendo a ficção mais para perto da realidade.
A leitura de ROUBO NO PAÇO IMPERIAL nas escolas,
seguida de uma visita ao Paço Imperial e ao centro histórico do
Rio de Janeiro, tem se mostrado uma experiência inesquecível
e enriquecedora para os jovens, que contribui para incutir neles
o gosto pelo universo literário. Leve o projeto para a sua escola.
Para maiores informações:
livraria.unicagestao@gmail.com
T.: (21) 97190-9834

