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America

parceria com a Amazon, e vai 
disponibilizar livros como The 7 
Habits of Highly Eff ective People, de 
Stephen R. Covey.

Na quinta-feira, a Amazon baixou 
40 dólares no preço do aparelho 
que agora custa 359 dólares, mas 
o seu concorrente directo, o Sony 
Reader, continua a custar menos, 
299 dólares. 

A meio da apresentação de 
20 minutos, Jeff  chamou para o 
palco Carolyn Reidy, presidente 
da Simon & Schuster, que garantiu 
que na editora todos estão muito 
entusiasmados com a quantidade 
livros para o Kindle que estão 
a vender e com o feedback que 
têm tido dos leitores. “As pessoas 
procuram na versão para o Kindle 
as nossas novidades e os bestsellers, 
mas também querem os livros mais 
antigos e difíceis de encontrar.”

Livros em 60 segundos
Por fi m, Jeff  Bezos sentou-se numa 
cadeira e esteve a ser entrevistado 
por Chris Anderson, editor da 
revista Wired e autor do bestseller 
A Cauda Longa. Anderson não lhe 
fez perguntas difíceis. Nenhuma 
questão veio ensombrar a visão 
maravilhosa do Kindle e suas 
virtudes que Bezos deu na sua 
intervenção. Mas ouviram-se as 
sonoras gargalhadas de Bezos 
quando estava mais descontraído. 

Falaram da concorrência dos 
telemóveis e do avanço que estão 
a levar no Japão em relação aos 
livros electrónicos. Jeff  disse que leu 
livros no seu telemóvel Blackberry, 
mas porque queria experimentar 
– não é coisa que recomende a 
alguém. “Não me parece que seja 
isso que as pessoas querem. Se ler é 
importante para essas pessoas, elas 
vão querer ler num aparelho que 
sirva especifi camente para isso”, 
disse. A conversa passou ainda pelo 
serviço de Print on Demand da 
BookSurge (livros a pedido), pelo 
serviço Amazon Elastic Compute 
Cloud, pelo fascínio que Jeff  Bezos 
tem pelo Espaço desde os seis anos 
e pela construção de um protótipo 
de um veículo para viagens 
espaciais.

Por cá na Terra, por enquanto, 
o objectivo de Jeff  Bezos é fazer 
com que qualquer livro alguma 
vez editado seja em que língua for 
esteja disponível em menos de 60 
segundos num Kindle perto de si. 
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As grandes feiras do livro internacionais, como 
a de Frankfurt, são cada vez mais concorridas

Um senhor apressado, a correr 
de um lado para o outro e 
com os minutos contados. Foi 
esta a imagem que Thomas 
L. Friedman deixou ontem 
na Book Expo America onde 
era o convidado especial por 
causa do livro Hot, Flat, and 
Crowded: Why We Need a Green 
Revolution – and How It Can 
Renew America que vai lançar 
no Verão. 

Com as suas calças caqui, 
a camisa preta, o bigode e o 
cabelo muito curto grisalho, o 
colunista do jornal New York 
Times subiu ontem de manhã 
ao pódio da sala que na Book 
Expo America 2008 está 
destinada aos acontecimentos 
importantes.

Nos três quartos de hora que 
o autor de O Mundo é Plano 
(Actual Editora) esteve no 
palco, leu um texto a partir do 
seu computador e confessou 
que, por inaptidão tecnológica, 
não tinha conseguido imprimi-
lo. Era um belo e magnífico 
texto onde explicava o que o 
levou a escrever o seu próximo 
livro.

A ideia partiu de uma 
crónica que escreveu em 2003 
que tinha como título Where 
Birds Don’t Fly (o lugar onde 
os pássaros não voam, em 
tradução livre) em que falava 
do Consulado dos Estados 
Unidos em Istambul, um local 
que os terroristas não atacavam 
porque achavam ser tão seguro 
que até os pássaros estavam 
impedidos de lá voar.

O seu novo livro Hot, Flat, 
and Crowded: Why We Need a 
Green Revolution – and How It 
Can Renew America é um alerta 
para os americanos. O mundo 
tem um problema, o planeta 
está perigosamente instável, a 
América tem que mudar. É esta 
a mensagem. “Podemos resolver 
o nosso problema, resolvendo 
o problema dos outros”, 
acredita o jornalista com três 
prémios Pulitzer. As mudanças 
climáticas, o aquecimento 
global e o crescimento da 
população mundial são 
preocupações comuns e levam-
nos à necessidade urgente 
de empreender uma “green 
revolution” (revolução verde) 
que, na sua opinião, ainda mal 
começou. 

Passou os capítulos do livro 
em revista e não se cansou 
de repetir “é preciso mudar 
as políticas americanas”, “é 
preciso redescobrir a América”, 
“é preciso redescobrir e 
redefinir o verde”. Mal 
terminou, disse adeus e não 
respondeu a perguntas. 
Desapareceu muito depressa 
porque tinha um avião à 
espera para o levar a Israel. 
Pelo caminho ainda deu um 
autógrafo.

Durante este fim-de-semana 
ainda vão passar pela Book 
Expo America o actor e 
activista político Alec Baldwin, 
o realizador Michael Moore, 
o empresário Ted Turner, o 
ex-basquetebolista Magic 
Johnson e os escritores Michael 
Connelly, Sherman Alexie, 
Dennis Lehane e Jon Krakauer. 
Todos têm novos livros a editar 
até ao final do ano. Na feira são 
esperados 30 mil visitantes. 

Thomas L. Friedman
Antes que o mundo 
seja o local onde os 
pássaros não voam

 por Jeff  Bezos


