
SINOPSE

Como você se sentiria se descobrisse que sua avó era uma grande
mentirosa? A protagonista acreditava que a avó era uma famosa
atriz francesa, mas passa a suspeitar que ela tenha sido prostituta.
Em busca da verdade, após encontrar fotos e documentos de sua
avó com oito nomes diferentes, ela viaja com sua família aos lugares
onde a avó morou, Romênia, Israel e França, e faz descobertas
surpreendentes.



O PROJETO

PALAVRAS CHAVE:

Pertencimento, ancestralidade,
judaismo, solidão, mentiras e luto.

PÚBLICO-ALVO:

Adultos.

GÊNERO E ESTRUTURA :

Raízes Aéreas é um romance
investigativo que mistura memórias com
ficção.
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CAPITULO 1
O dia ensolarado contrastava com a cor das roupas com que todos estavam vestidos. Era a primeira vez que eu via meu pai usando um kipá. Meu

pai só exibia seu judaísmo pelas manhãs ao sair de casa, quando beijava um símbolo prateado pendurado na lateral da porta de casa e falava

algumas palavras em outra língua. Esse dia não foi diferente. Não sei o porquê de eu nunca ter sentido curiosidade a respeito, ou talvez já tivesse

perguntado, mas esquecido da resposta. Fato é que eu nunca tinha dado importância àquele pequeno objeto que sempre decorou a nossa casa.

— Como chama esse negócio prateado? Meu pai explicou que o tal negócio prateado era a mezuzá, a representação de um rolo de pergaminho

que contém um dos mandamentos da Torá. É um símbolo de proteção de Deus aos lares judaicos. — O que significa essa frase que você sempre

fala? — Cu Dumnezeu în nainte, quer dizer em romeno “Deus à frente”.— Em romeno? Por que em romeno e não hebraico ou até francês? Meu

pai hesitou em responder. Olhou para minha mãe e respondeu corriqueiramente: Sua avó era romena, filha. Mas ela sempre preferiu ser francesa.

Você sabe o quanto a sua avó amava Paris! Como assim minha avó era romena? Como alguém pode preferir ter uma nacionalidade? Isso não

existe! Como só agora me contavam uma coisa dessas, após trinta anos de existência? Depois, meu pai me contou que ser parisiense para a

minha avó era algo menos judeu do que ser romena. Os romenos também tinham má fama na Europa por serem ciganos e preconceituosamente

discriminados como ladrões, de forma que eliminava dois problemas com a sua escolha. Não conseguia decifrar a expressão no rosto de meus

pais, ou preferia não entender, pois eram muito diferentes de mim. Meu pai não estava triste como eu poderia supor, na verdade, parecia aliviado.

Minha mãe celebrava jovialmente como se esse fosse o evento mais natural da vida. Meu irmão estava mais preocupado em discutir a relação

com a sua namorada. No carro, durante todo o caminho, nenhuma palavra foi pronunciada. Eu segurava o choro, contendo, a cada respiro, o

embrulho que se avolumava em minha garganta para não revelar ser o único ser na família que parecia se importar de verdade.



A neta encontra documentos antigos e
pôsteres da avó e percebe que nem tudo
era mentira, sua avó fora realmente atriz.
Os contratempos de sua viagem e brigas
familiares são relatados com muito humor.
Durante a viagem, após muitas
dificuldades, ela encontra um parente
perdido que revela a verdade sobre sua
avó. A avó mentiu que foi capturada na
guerra, ela não nasceu em Iasi, ela mentiu
que sua família morreu, ela não era famosa
e, além disso, a neta passa a suspeitar que
sua tia seja filha de outro marido, não de
seu avô.

Avó Neta

ESTRUTURA

Adela é uma judia de 16 anos famosa na
Romênia por interpretar o papel de uma
freira em uma peça. Ela se apaixona pelo
jornalista que a entrevistou, vivem uma
grande história de amor, se casam e
moram em Paris até o início da Segunda
Guerra Mundial. Sua família é capturada,
mas ela consegue escapar escondendo-se
em uma batina de um padre. Esta parece
ser a verdadeira história da avó. No
entanto, o leitor vai descobrir que é a
história que a avó inventou misturada
com a fantasia que a neta criou,
preenchendo lacunas de sua história.

O LIVRO ALTERNA ENTRE CAPÍTULOS SOBRE A JUVENTUDE DA AVÓ E A VIAGEM DA NETA AOS PAÍSES ONDE A AVÓ MOROU.



Vanny Gani

SOBRE A AUTORA

VANESSA É ESCRITORA, FORMADA EM ESCRITA CRIATIVA PELA FAAP. ESTILISTA E ASTRÓLOGA
TEM NA ESCRITA A EXPRESSÃO MÁXIMA DE SUA CRIATIVIDADE.
AUTIORA DE QUATRO LIVROS, ESCREVEU TAMBÉM A TRILOGIA DE FICAÇÃO MÍSTICA
ENTITULADA O DESPERTAR DAS ESTRELAS. RAÍZES AÉREAS É UM ROMANCE BASEADO NA
HISTÓRIA DE SUA FAMILIA.



PERSONAGENS



Quem: Personagem principal.
Personalidade: vaidosa, supersticiosa e ambiciosa.

Seu grande sonho é ter filhos, superar o fato de ter sido abandonada 
pela mãe em um orfanato. Descobre que seu grande amor é infértil e o 
abandona para começar uma vida nova em Israel. Suas mentiras 
camuflam seu complexo de inferioridade. No fundo, teme a solidão e o 
abandono. Andarilha, precisa fixar suas raízes, resgatar sua origem e 
criar laços de confiança com a sua família.

Adela



Quem: grande amor de Adela.
Personalidade: charmoso,
romântico, boêmio,
inconsequente.

Publica a entrevista que revela
que a atriz que interpreta uma
feira é judia. A matéria torna
Adela famosa, mas a expõe a
grandes riscos. Ele arrisca a vida
do casal ao começar a trabalhar
como jornalista político na França,
alertando sobre o avanço do
nazismo.

Personagens 
principais

Quem: irmã mais velha de Adela.
Personalidade: invejosa, sarcástica,
amargurada e inteligente.

Sylvia sente ciúmes do amor de sua
mãe por Adela. Mesmo estudando
medicina, a irmã famosa ofuscava
suas conquistas. Ameaça revelar
que Adela é adotada, mas quando a
verdade vem à tona descobre que a
mãe “adotou” a própria filha, que
abandonara anos antes em um
orfanato. Seu amor era em parte
culpa.

Nicolae Sylvia Matilda

Quem: melhor amiga de Adela.
Personalidade: sonhadora, frívola,
inocente.

Matilde é atriz e sonha com a
fama. Tem dificuldade em aceitar
a dura realidade dos tempos
nazistas. Seu pai é padre e é ele
que ajuda Adela a fugir do país.



Quem: narradora e neta de Adela.
Personalidade: conciliadora, preocupada.

Ela tenta agradar a todos na viagem, para evitar
que a família brigue. A tarefa é exaustiva e uma
hora ela explode. Ela se sente traída pelas mentiras
que a avó inventou, mas engana o leitor, o levando
a acreditar que a história de Adela é a verdade que
tanto buscava.
Qual o limite diferença entre a mentira e a ficção?

Quem: filho de Adela.
Personalidade: Introvertido, submisso, gosta de rotina.

Ele nunca confrontou a mãe sobre sua verdadeira história e sofre por sua falta de
curiosidade. A viagem é uma oportunidade de conhecer suas origens, um resgate da
língua romena que aprendeu na infância e de sua religião, mas ele não consegue
aproveitar pelos percalços da falta de organização de sua filha e os excessos de sua
esposa.

Quem: nora de Adela.
Personalidade: exigente, fresca, intrometida e vaidosa.

Ela e a sogra nunca se deram bem, ambas mulheres vaidosas e dominadoras. Ela
desdenha do proposito da viagem, é ela quem insinua que a sogra devia ser prostituta e
enloque a todos com seu nível de exigência e com seu parco domínio de inglês

Quem: marido da neta.
Personalidade: paranoico, estressado, solícito e engraçado.

Seu objetivo é que a mulher consiga encontrar os documentos originais da avó para tirar
o passaporte europeu. Mesmo estressado com a falta de planejamento de sua esposa e
com a intromissão da sua sogra, ele diverte a todos com suas teorias sobre a verdadeira
identidade de Adela. Seria ela espiã da KGB?



Pode uma planta crescer sem fixar suas raízes?
Ela orquídea.

De raízes aéreas.
Sem uma terra para se apropriar.

Agarrando-se a qualquer superfície.
Eterna parasita.
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