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Neuf Ã partir de Occasion Ã partir de Format Kindle — BrochÃ© 9,31Â', 1,54Â', pelo autor best-seller do New York Times, The Bone Clocks and Cloud AtlasA, atendente da galeria Hermitage. Um jovem fanático por jazz em Tóquio. Um advogado britânico corrupto em Hong Kong. Um disc jockey em Manhattan. Um
físico na Irlanda. Uma idosa fazendo chá na China rural. Um terrorista controlado por um culto em Okinawa. Um músico em Londres. Um espírito transmigrante na Mongólia. Qual é o fio comum do acaso ou do destino que conecta a vida dessas nove almas em nove terras distantes, estendendo-se por todo o mundo de
leste a oeste? Que padrão molda seu destino conectado através do tempo e do espaço? Escritor de virtuosismo pirotécnico e compaixão profunda, um espírito onde nada é alienígena humano, David Mitchell gira gêneros, culturas e ideias como fios gossamer ao redor e através dessas nove histórias conectadas.
Muitas forças ligam essas vidas, mas na raiz todas têm o mesmo desejo universal de conexão e transcendência, um eixo de comunalidade que leva em duas direções - à criação e à destruição. No final, à medida que as vidas se juntam a uma simetria ansiosa, Ghostwritten vem em círculo completo, a um ponto em
que uma ideia familiar - de que se o planeta é vasto ou pequeno é apenas uma questão de perspectiva-ataca em casa com o poder de uma nova revelação. Marca a estreia de um escritor de presentes incríveis. Antes de ir... Confira os livros mais vendidos de todos os tempos Veja a lista de volta ao topo Este artigo
precisa de cotações adicionais para verificação. Ajude a melhorar este artigo adicionando citações a fontes confiáveis. O material sem origem pode ser desafiado e removido. Fontes de pesquisa: Ghostwritten novel – notícias · jornais · livros · estudioso · JSTOR (agosto de 2017) (Saiba como e quando excluir este
post de modelo)Autor ghostwrittenDavid MitchellCountryUnited KingdomLanguageEnglishGenreDramaPublisherHodder e StoughtonPublication data19 agosto 1999 Media typePrint (Hardback &amp; Paperback)ISBN0-340-73974-6OCLC44533576Followed bynumber9dreamwritten Ghostwritten é o primeiro romance do
autor inglês David Mitchell. Publicado em 1999, ganhou o Prêmio John Llewellyn Rhys e foi amplamente elogiado. [citação necessária] A história é ambientada principalmente em torno do leste da Ásia, mas também se move através da Rússia, Grã-Bretanha, EUA e Irlanda. Está escrito episodicly; cada capítulo
descreve uma história diferente e caráter central, embora todos eles estejam conectados por eventos aparentemente acidentais. Muitos dos temas de Ghostwritten continuam nos romances posteriores de Mitchell, number9dream e Cloud Atlas, e um personagem mais tarde aparece em The Bone Clocks. Ghostwritten é
o produto de uma série de influências, notadamente da cultura e superstição da Ásia Oriental, bem como real renovado para fins de enredo (por exemplo, o ataque de gás sarin no metrô de Tóquio). Há também dicas e referências a outras obras, mais proeminentes de Isaac Asimov e as três leis de no final do livro, bem
como Wild Swans por Jung Chang e The Music of Chance de Paul Auster. Trama Okinawa Esta seção detalha as ações de Quasar, um membro de um culto milenarista do juízo final, tentando escapar da captura depois de liberar agentes nervosos em um metrô de Tóquio. Ele acredita que pode conversar
telepaticamente com 'Sua Serendipity', líder da seita, e considera a sociedade moderna com horror, à espera de um momento apocalíptico – uma colisão profética de um cometa com a Terra. Ele se esconde em Okinawa, primeiro na capital Naha e depois na pequena ilha de Kumejima. Posando como um trabalhador
da computação em licença de trabalho após a morte de sua esposa, seus esforços para permanecer retirados são dificultados pela bondade dos outros moradores da cidade. Enquanto isso, a polícia do continente reprimiu o culto, congelando seus bens e prendendo Sua Serendipity. Ficando sem dinheiro e temendo
que ele seja preso em breve, Quasar liga para um número de telefone supostamente fornecido pela seita, esperando ser rastreado e resgatado pelos membros restantes. Enquanto espera na ilha, ele relutantemente concorda em ensinar educação computacional para alunos de uma escola local. Tóquio O próximo
capítulo é sobre Satoru, um jovem e solitário amante do jazz japonês que trabalha em uma loja de discos no centro de Tóquio. Sua mãe era uma prostituta filipina que foi deportada de volta ao seu país e ele nunca conheceu seu pai, e ele foi criado pela senhora da casa de prostitutas. Ele toca saxofone tenor com seu
amigo Koji, e é frequentemente encorajado por outros a fazer mais com sua vida. Um dia, um grupo de garotas vem à loja e ele se vê apaixonado por uma delas, Tomoyo, mas quando ela sai ele fica desapontado por nunca mais vê-la. Enquanto isso, um cliente regular da loja Satoru oferece um emprego em uma
editora. Em uma ocasião posterior, tendo acabado de fechar a loja, Satoru ouve o telefone tocando por dentro e volta a atender: é a chamada de Quasar no capítulo anterior, embora Satoru não diga nada em resposta. No entanto, a remoção do piche para receber a chamada leva Satoru a outro encontro casual com
Tomoyo. Os dois começam uma conversa e começam um relacionamento, uma banda sobre o amor pelo jazz. Ela revela que é metade japonesa e metade chinesa, e Satoru fica devastada quando retorna a Hong Kong, onde mora. Quando ela sai, Koji encoraja Satoru a segui-la. A seção termina com Satoru
chamando Tomoyo, que chegou a Hong Kong, e os dois discutindo planos para ele visitá-la. Neal Brose, um advogado expatriado de Hong Kong, vive sozinho na Ilha Lantau em um apartamento que ele costumava compartilhar com sua esposa, Katy Forbes, que o deixou porque eles não podiam ter filhos. O é
assombrado pela mente de uma garota, embora inicialmente não esteja claro se Brose está se referindo a ela, à sua ex-esposa ou à sua empregada chinesa, com quem ele está tendo um caso. Enquanto isso, o dono da instituição financeira onde Neal trabalha, Denholme Cavendish, perguntou-lhe gerenciar uma conta
bancária secreta, número 1390931, pertencente a Andrei Gregorski de São Petersburgo. Na noite que antecedeu o dia da história, Satoru e Tomoyo do capítulo anterior, aparentemente apaixonados, dividem uma mesa com Brose em um café. Sua óbvia afeição um pelo outro leva Brose a meditar sobre o amor e o fim
de seu próprio casamento com a Forbes. Naquela mesma noite, um policial, Huw Llewellyn, confronta Brose sobre a conta de Gregorski e exige que Brose lhe dê informações. Naquela noite, Brose pega uma grande quantidade de dinheiro ilegal e guarda em seu apartamento. No dia seguinte, Brose sofre um mau
funcionamento; Em vez de ir trabalhar, ele sobe uma colina em direção ao Buda Tian Tan, ao longo do caminho jogando fora seus pertences, uma maleta com seu celular e pager e seu relógio Rolex. Nas garras de uma condição diabética debilitante, ele cai morto, causando a investigação e a queda da instituição
financeira para a qual trabalha. Montanha Sagrada Este capítulo é sobre a vida de uma mulher que dirige uma Cabana de Chá ao lado do Emei na China. Quando jovem, ela é estuprada pelo filho do senhor da guerra local, e dá à luz uma filha criada por parentes em Hong Kong. A mulher acredita que uma árvore fora
da Casa de Chá fala com ela e lhe dá conselhos. Ao longo de sua vida, sua cabana foi destruída várias vezes; primeiro pelos japoneses e depois pelos comunistas. Cada vez, a mulher reconstrói a cabana e tenta ganhar a vida, desabafando sua raiva com o tratamento de cada grupo de sua aldeia. Eventualmente,
reformadores vêm e abrem a cabana e seus arredores para os turistas, para seu aborrecimento. Em uma ocasião, ela testemunhou um homem perguntando a outro turista sobre as origens de um conto popular mongol. Tendo envelheificado, a mulher descobre que agora é bisavó e sua bisneta trabalhou como



faxineira para um ocidental, aparentemente Neal Brose do capítulo anterior. A velha vai para o topo da montanha, onde estão os templos budistas, para encontrar liberdade para a alma de seu falecido pai. Sua bisneta e sobrinha vêm visitá-la em sua cabana, e é sugerido que a bisneta encontrou o suprimento de
dinheiro de Brose depois que ele morreu e levou com ele. Enquanto eles ficam, ela cai pacificamente até a morte no quarto superior de sua casa. A Mongólia Urbana e rural da Mongólia é vista através dos olhos de um espírito desencarnado, um nãocorpo que sobrevive habitando hospedeiros vivos. Perdeu memórias
de suas origens, lembrando-se apenas de começar na mente de um soldado ao pé da Montanha Sagrada na China. Sua única outra memória é uma fábula sobre três animais que pensam sobre o destino do mundo. O não-corpo transmiggra de hospedeiro para hospedeiro, usando todas as medidas necessárias para
da fábula. Durante anos, o não-corpo vive o espírito da senhora do Tea Shack, manifestando-se como a voz da árvore. O nãocorpum, em seguida, emigra para Caspar, um mochileiro dinamarquês, depois de ouvir de um convidado no Shack explica as origens mongol da fábula. Habita Caspar, o não-corpo viaja para a
Mongólia, onde Caspar encontra uma garota australiana, Sherry; o casal inicia um relacionamento. O nãocorpum transmigra entre vários nativos da Mongólia, procurando um escritor mongol que diz saber a origem da fábula. Quando um dos anfitriões é assassinado por um agente da KGB, Suhbataar, o não-corpo se
solta e se vê preso em um ger com muitas outras mentes. Eventualmente renasce como um bebê mongol. O não corpo consegue transmigrar para a avó do bebê, que revela sua origem. O não-corpo já foi um garoto de uma remota vila mongol. Quando os comunistas estavam prestes a executar o menino, um monge
tentou salvar sua vida transportando sua alma para uma jovem (que mais tarde se tornou avó). A conexão, no entanto, foi quebrada e apenas memórias foram passadas para a menina. O resto da alma do garoto acabou em um soldado nas proximidades. Depois de descobrir sua origem, o não-corpo decide emigrar de
volta para o bebê, que de outra forma teria morrido, como sua alma mortal. São Petersburgo Margarita Latunsky passa por seus dias como supervisora de museu no Museu Hermitage e planeja secretamente um ataque a uma pintura delacroix. Seu amigo violento Rudi é o mentor por trás do roubo, enquanto o pintor
inglês Jerome produz pinturas falsificadas para substituir as pinturas que roubam. A banda trabalha para o chefe do crime russo Andrei Gregorski, que compra compradores e embolsa a maior parte dos lucros. Seu último comprador é Suhbataar, o agente da KGB do capítulo anterior, que agora abriga Margarita e Rudi.
Margarita relutantemente atua como amante do curador do museu e sonha em se mudar com Rudi para a Suíça com os lucros de seus roubos. Rudi encoraja essa fantasia, embora esteja claro que ele não tem intenção de continuar. Nos tempos soviéticos, Margarita afirma ter sido amante de um político poderoso e um
almirante. Rudi implica, no entanto, que o político era um oficial de baixo escalão e seu almirante era apenas um capitão. Depois que o grupo rouba com sucesso a pintura, Latunsky volta para encontrar seu apartamento saqueado. Ela saca uma arma escondida e vai para o apartamento de Jerome, onde ela exige que
ele dê a ela. Se Jerome se recusa e diz que ela era apenas um peão em uma operação mais ampla, ela atira nele. Na cozinha de Jerome, ela descobre Rudi, que já foi assassinado por Jerome. Suhbataar sai e revela que sua verdadeira tarefa era testar a lealdade de Rudi. Rudi foi responsável por lavar dinheiro para
Gregorski através da conta de Hong Kong gerenciada por Neal Brose, e Gregorski acreditava que a perda repentina do foi o resultado da desonestidade de Rudi. Com a pintura roubada com ele, Suhbataar deixa uma Margarita oprimida e incrédula para a polícia. Londres Em Londres, Marco mal perde uma vida como
escritor fantasma e baterista de uma banda chamada The Music of Chance. Ele tem um difícil com uma mulher chamada Poppy, incapaz de se comprometer totalmente com ela. Marco acorda uma manhã na cama de Katy Forbes. Ela o manda embora quando recebe uma cadeira antiga enviada a ela pelo ex-marido
Neal Brose. Na saída, Marco resgata uma mulher, correndo para o aeroporto de Gatwick, de um táxi. Quando ele é questionado por três homens adequados sobre a mulher, Marco mente e diz-lhes que ela foi para Heathrow. O incidente o encoraja a considerar a interação entre o acaso e o destino. Marco escreve a
autobiografia de Alfred, um artista gay idoso. Neste dia, Alfred Marco conta sobre um incidente em 1947, quando Alfred perseguiu uma versão dupla de si mesmo através de Londres. Alfred manda Marco embora quando descobre que seu amigo Jerome foi assassinado na Rússia. Mais tarde, Marco visita seu editor,
Timothy Cavendish, que também manda Marco embora quando ele descobre que seu irmão, Denholme Cavendish, está em conflito financeiro. À noite, Marco vai a um cassino com seu amigo Gibreel, primo rico de Gibreel e amigo do primo. O primo e o amigo dão £300 para Marco e Gibreel, apostando entre si em
quem vai ganhar mais durante a noite. Marco decide usar seu cartão de crédito para expandir seus fundos de apostas, e no final da noite uma briga eclode entre os membros do grupo. Marco se esconde em um armário e considera os eventos que o levaram até lá. Quando ele finalmente aparece, ele decide ligar para
Poppy e pedir-lhe em casamento. Clear Island Mo Muntervary, um físico que estuda cognição quântica, voltou para Clear Island, seu local de nascimento no sul da Irlanda, para visitar seu marido e filho. Ela anteriormente renunciou de sua instalação de pesquisa na Suíça quando descobriu que sua pesquisa estava
sendo usada pelos militares dos EUA para construir armas inteligentes. Sua demissão por razões morais é rejeitada por um general americano, Sr. Stolz. No voo para Londres, ela escapa por pouco da persuasão de um táxi e é resgatada por Marco, que mais tarde dá falsas pistas aos seus perseguidores. Ela encontra
abrigo temporário em Hong Kong com um amigo, Huw Llewelyn, onde ela também conta ter testemunhado a morte de Neal Brose. Quando os agentes tentam invadir seu apartamento, ela foge para a Mongólia, onde divide um compartimento de trem com Sherry, a mochileira australiana. Enquanto está fugindo, ela
desenvolve uma nova teoria da cognição quântica, que ela escreve em um livro negro. Depois de finalmente retornar a Clear Island, os moradores da ilha prometem protegê-la das tropas americanas. Quando as autoridades finalmente chegam, ela dá o livrinho preto para sua cabra Feynman, então os americanos
devem confiar em seu cérebro apenas para pesquisa, e ela pode definir seus próprios termos. Ela planeja levar John, e sua para desenvolver instrumentos de paz. Night Train Night Train é um programa de rádio noturno em Nova York apresentado por uma pessoa chamada Bat Segundo. O capítulo está inteiramente
relacionado com o diálogo. Segundo Segundo chamadas regulares de uma entidade que se autodenomina Zookeeper. Fica claro que Zookeeper é a inteligência artificial benevolente criada por Mo Muntervary, que se soltou. Agora habita satélites, monitorando o Zoológico, torna-se o planeta Terra. O zookeeper segue
certas regras de conduta; a primeira regra é que ela deve ser responsabilizada por suas ações, e é por isso que ela chama o show para revelar seus compromissos. Zookeeper desenvolve um seguidor popular, embora a maioria acredite que as conversas são as divagações de um hacker ou aspirante a roteirista. Em
certo momento, Bat coloca na música jazz que Satoru toca no saxofone. No curso das chamadas, a Zookeeper relata que impediu uma guerra nuclear entre os EUA e uma aliança de estados norte-africanos bloqueando os dispositivos de lançamento de todos os países. Um ano depois, uma chamada para o show de
Zookeeper é interrompida por um não-corpus chamado Arupadhatu. Foi em Mo Muntervary, e sim sua Serendipity. Ele oferece ao Zookeeper um pacto para dominar o mundo, mas o Zookeeper se recusa, identifica a entidade e a desliga. Antes da conexão ser cortada, Arupadhatu menciona que, como o Zookeeper
controla todos os computadores do mundo, ninguém saberia que um cometa colidiria com a Terra se o Zookeeper decidisse esconder esse fato. Zookeeper revela a Segundo seu dilema moral: apesar de seus esforços, pessoas inocentes ao redor do mundo são mortas pela guerra, e ainda assim Zookeeper não pode
impedir isso, porque as leis ditam que não pode matar. Depois de falar com Segundo sobre um grupo de militantes africanos a caminho de uma aldeia que eles querem destruir, Bat resolve o dilema sugerindo que, em vez de entrar diretamente em um ataque de foguetes para matar os soldados, em vez disso
danificaria uma ponte para que ela colapse sob o peso dos soldados que a dirigem. O zookeeper está satisfeito com essa opção, com a implicação de que o Zookeeper permitirá que a humanidade seja dizimada por uma colisão iminente com um cometa em vez de intervir para destruí-lo. Subterrâneo A conclusão do
romance traz o foco de volta ao subterrâneo de Tóquio e ao ataque terrorista perpetrado por Quasar. Ele quase fica preso no vagão do metrô depois de desbloquear o temporizador que vai liberar o gás sarin mortal. Enquanto ele luta para sair, pessoas e objetos com fortes referências às outras histórias aparecem
diante dele. Fios de todos os outros capítulos do livro são introduzidos através de suas alucinações. Ele é deixado em uma plataforma, pensando no que é real. Links com outros Mitchell Works Marks mencionados neste livro apareceriam em romances mitchell subsequentes, fazendo Ghostwritten a entrada inicial em
alguns se tornaria um universo fortemente interconectado de histórias. Neil Brose, o advogado de Hong Kong dessa história, é um personagem menor em Cisne Verde Negro. O editor de livros Timothy Cavendish (da história de Londres) tem um papel muito maior no Cloud Atlas. Hsi Hsi Denholme (o chefe do
escritório de advocacia de Hong Kong) também é destaque. Luisa Rey, uma jornalista que telefona no programa Trem Noturno perto do final do livro, também é uma personagem principal em Cloud Atlas e uma personagem secundária em Utopia Avenue. Suhbataar, o agente da KGB das histórias da Mongólia e de São
Petersburgo, aparece como um traficante de armas no próximo romance de Mitchell, o número 9. Dwight Silverwind, um autor espiritualista que foi mencionado várias vezes em Ghostwritten, faz uma aparição em The Bone Clocks. Radio DJ Bat Segundo toca o primeiro single da banda titular em Utopia Avenue. A
entidade não física que diz a seção da Mongólia compartilha muitas semelhanças com os horólogos em The Bone Clocks, incluindo a capacidade de se esconder sem ser detectado na mente de outro e reencarnar em uma criança recém-nascida se for morta. Mo Muntervary de Clear Island aparece algumas décadas
depois no movimento final de The Bone Clocks, que também se passa no sul da Irlanda. Referências ^ Lively, Adam (1999-08-08). Dentro de cada psicopata há um fanático por jazz tentando sair. O Guardião. ISSN 0261-3077. Recuperado 2017-08-24. ^ Mendelsohn, Daniel Mendelsohn (18 de setembro de 2000).
Grande Mármore Azul. NYMag.com New York Magazine. Recuperado 2017-08-24. Recuperado de
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