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Livro fala de álcool e literatura com bom humor  

(Luisa Brasil)

Livro traz receitas de drinques e histórias dos maiores escritores norte-americanos

Livro traz as receitas dos drinques favoritos dos mais famosos escritores 
norte-americanos

Que a literatura e a boemia andam juntos, não é novidade. Foi pensando 
nessa simples constatação, que Mark Bailey e Edward Hemingway - neto de 
Ernest Hemingway, resolveram fazer uma profunda e divertida pesquisa 
sobre os drinques preferidos dos maiores escritores da terra do Tio Sam. De 
bar em bar, eles descobriram as preferências etílicas de Truman Capote, 
Scott Fitzgerald, Jack London, entre outros, e escreveram o livro "Guia de 
drinques dos grandes escritores americanos", que chega nesta semana às 
livrarias brasileiras. 

O livro traz as receitas dos drinques favoritos de 43 grandes nomes da 
literatura norte-americana, como a margarita tomada por Jack Kerouac, ou o 
Coquetel Bacardi preferido de Jack London. A consutoria dos drinques foi 
feita por Deise Novakoski, a primeira sommelière do Brasil.

Confira quais são os drinques preferidos dos escritores

            A obra também é recheada de casos que envolvem sempre altas dosagens de 
álcool. O casal F. Scott Fitzgerald e Zelda Fitzgerald, por exemplo, protagonizou algumas cenas no mínimo inusitadas 
no final dos anos 20: o livro conta que em certa festa, cozinharam os relógios dos convidados em uma sopa de tomate, e 
em outra ocasião, apareceram na festança de pijamas. 

Outros desfechos não foram tão cômicos. Tennessee Williams passou boa parte de sua vida adulta bebendo, e foi por 
causa dela que ele faleceu. Ele morreu no Hotel Elysée de Nova York, bêbado. Tentou abrir um frasco de remédio com 
os dentes e engasgou-se com a tampa.

O livro é uma publicação da Editora Jorge Zahar e está a venda a um preço médio de R$ 30,00.

Frases de escritores sobre a relação deles com os drinques:

Não beba para se embebedar. Beba para aproveitar a vida. Jack Kerouac

Essa profissão é uma longa caminhada entre um drinque e outro. Truman Capote

Beber é uma forma de suicídio em que a gente pode voltar à vida e começar tudo de novo no dia seguinte. Charles 
Bukowski

Outros homens provam - eu viro o copo. Tom Wolfe

O desejo de estar em sociedade só me vem quando fico estimulado por uma bebida. Edgar Allan Poe

Gosto de um Martini/ dois, no máximo/ com três estou embaixo da mesa/ com quatro, embaixo do anfitrião. Dorothy 
Parker


