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Após utilizar a escrita como eixo central da trama no romance Areia nos dentes e a própria literatura como premissa
para os contos de A página assombrada por fantasmas, ambos publicados pela Rocco, Antônio Xerxenesky se debruça
sobre o cinema em F, seu novo romance.u003cbr /u003e
O livro conta a história de Ana, que aos 25 anos de idade já havia visto e protagonizado diversas cenas dignas das
telas de cinema: decapitações, mortes por queda, cabeças estouradas por tiros de rifle ou espingarda. Talvez por isso
não tenha achado graça ao assistir pela primeira vez a Cidadão Kane, de Orson Welles, considerado por muitos críticos
o melhor filme de todos os tempos. De qualquer forma, aquilo fazia parte de seu trabalho – ao menos desde que fora
contratada para matar o diretor norte-americano.u003cbr /u003eF, segundo romance do escritor gaúcho Antônio
Xerxenesky, acompanha a trajetória da jovem matadora de aluguel, que viaja para Paris com o objetivo de conhecer
melhor o cinema e a vida de Welles, e assim elaborar o melhor plano para assassiná-lo. Tendo como pano de fundo os
anos 1980, o romance passeia pelas ruas da capital francesa, indo de mostras em cineclubes dedicadas ao diretor até
discotecas abafadas onde milhares de jovens dançam ao som de sintetizadores sob luzes estroboscópicas.u003cbr
/u003e
Neste terceiro livro, Xerxenesky evidencia elementos que já estavam presentes em suas obras anteriores, como a
mescla entre "alta" e "baixa" cultura, as referências ao universo pop e certo interesse nos possíveis usos da
metalinguagem. No entanto, em F o autor parece dar um passo adiante, trazendo essas discussões para o âmbito
temático – sobretudo ao tratar das implicações de F for Fake, filme de Welles que ressoa no título do romance. É um
livro repleto de ação, mas ao mesmo tempo reflexivo e multifacetado, que levará o leitor a se questionar a respeito de
cada página lida.
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