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Samuel é rápido no gatilho, obsessivo e demoníaco. Atualmente na casa dos sessenta anos, é artista plástico e mora
no Rio de Janeiro com a esposa surda-muda, Esmeralda. Têm dois filhos. O romance, somos informados, narra a
história da vida intrincada de Samuel. Mas será que a vida que nos é narrada pertence realmente a ele? Certos "fatos"
das memórias de Samuel nos incentivam a identificar o narrador com o autor, Silviano Santiago. Ele nos intriga. Para
piorar as coisas, Samuel se declara mentiroso: se a afirmação for verdadeira, então ele está mentindo, e o que ele
declara é falso; se, no entanto, a afirmação for falsa, ele não é um mentiroso e, sim, um "falso mentiroso". Mente ao
dizer que mente, embora de vez em quando diga a verdade... Em que Samuel – ou esse Silviano inspirado nos
heterônimos de Fernando Pessoa – quer que acreditemos? O falso mentiroso é um romance picaresco extremamente
divertido que brinca com a própria identidade da obra autobiográfica, ampliando engenhosamente as controvérsias
críticas relativas à divisão entre fato e ficção, e às idéias de subjetividade, autoria e representação.

Great ebook you should read is O Falso Mentiroso Ebooks 2019. You can Free download it to your
smartphone with easy steps. MOROCCAN-POUFFE.COM in simplestep and you can FREE Download it now.
Project moroccan-pouffe.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as
many other formats. Open library is a high quality resource for free Kindle books.Give books away. Get
books you want. You have the option to browse by most popular titles, recent reviews, authors, titles,
genres, languages and more.Books are available in several formats, and you can also check out ratings
and reviews from other users.The moroccan-pouffe.com is home to thousands of free audiobooks,
including classics and out-of-print books. Platform for free books moroccan-pouffe.com is a volunteer
effort to create and share e-books online.
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