
Os demônios de Henry
Vivendo com a esquizofrenia: Pai e filho 

contam sua história

Patrick e Henry Cockburn

Henry, um talentoso estudante de arte, é resgatado de um rio congela-
do na cidade de Brighton, Inglaterra. Para o desespero da mãe, o jovem 
que até então tivera uma vida normal é levado a uma clínica psiquiátrica. 
Assustada, ela recorre ao marido, o correspondente internacional Patri-
ck Cockburn, que cobria a queda do regime Talibã em Cabul. Ao saber das 
condições do filho, Patrick decide voltar imediatamente para casa. Naque-
le momento, a família não fazia ideia do que estava por vir e de como suas 
vidas iriam mudar a partir desse episodio. 

Narrada em relatos alternados do pai e do filho, e incluindo também to-
cantes trechos do diário da mãe, Jan, Os demônios de Henry  é a cativante e 
comovente história da convivência de uma família com a esquizofrenia.

Os capítulos escritos por Henry oferecem uma perspectiva nova, uma bela 
e crua visão de dentro de sua psicose:  árvores e arbustos que falavam com 
ele, vozes que insistiam  para que vagasse nu pelo campo ou vivesse nas 
ruas, a solidão dos hospitais e seus dolorosos “dias de rodinhas”, em que 
visões o oprimiam mais que nunca. E, enfim, seu passos para a recupera-
ção.

Com notável franqueza, Patrick descreve a transformação de Henry de es-
tudante de arte em paciente psiquiátrico, e a difícil e dolorosa tarefa de 
ajudar o filho – que não acredita estar doente e dribla como pode a me-
dicação. Períodos de estabilidade e pequenas vitórias intercalam-se com 
apavorantes fugas e desaparecimentos, novas recaídas, até haver uma 
promessa de melhora real.

As histórias paralelas de Patrick e Henry revelam a complexa interseção 
de sanidade, loucura e identidade; os rigores da doença mental e de seu 
tratamento; e a resposta firme da família a um estado perturbador. Uma 
narrativa única, fascinante, íntima e comovente.
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Tradução:
José Rubens  Siqueira

“ Esta colaboração emocionante  ilustra 
como o sofrimento e o trauma podem ser 

uma porta aberta para o amor, a solidarie-
dade e mesmo para a cura.”

Christopher Hitchens

“As palavras do próprio Henry se sobres-
saem. Suas descrições das alucinações 

visuais, auditivas e táteis são tão excepcio-
nais e ricas que poderiam vir de um conto 

de fadas... [Um livro] para qualquer um que 
aprecie uma boa narrativa, bom jornal-

ismo, para todos que têm a curiosidade de 
saber como é de fato viver com demônios.”

Independent on Sunday 

comunicação e marketing | 21 2529-4750

Isabela  Santiago | r.4780                              
 gerente  

isabela.santiago@zahar.com.br

Priscila Corrêa | r.4781 
assessora de imprensa

priscila.correa@zahar.com.br

www.zahar.com.br

HENRY COCKBURN ganhou diversos prêmios por seus trabalhos de artes 
plásticas. Em 2002, durante seu primeiro ano como estudante da Universi-
dade de Brighton, recebeu o diagnóstico de esquizofrenia. Há pouco tempo 
deixou um centro de reabilitação para começar a viver de maneira indepen-
dente.

PATRICK COCKBURN é correspondente no Iraque para o jornal londrino The 
Independent. Recebeu os prêmios Martha Gellhorn de reportagem de guer-
ra, o James Cameron e o Orwell de jornalismo. É autor de Muqtada, sobre a 
guerra e a rebelião no Iraque; The Occupation, indicado ao prêmio do Natio-
nal Book Critics Circle e outros livros. 


