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Dick Silva

Um jovem acorda na Sala de Interrogatórios do Departamento  
de Capturas do 10o Distrito. Não sabe como nem por que está ali.  
A cabeça parece explodir de tanta dor.  Descobre, consternado, 
que tudo o que vê está em preto e branco, como nos filmes antigos. 
Teria voltado no tempo? Para piorar sua situação, um policial mal-
humorado sentencia: “Você morreu, garoto”. Assim começa a 
jornada de Dick Silva em um ambiente inusitado, cheio de 
personagens improváveis e, por vezes, letais.

Dick Silva tem o tom de suspense próprio dos romances policiais, 
clássicos das décadas de 1920, 1930 e 1940, que marcaram tanto 
o cinema quanto a literatura. Luís Dill é fã assumido do gênero e 
não é à toa que a obra possui esta atmosfera de filme noir. As 
Ilustrações e o projeto gráfico contribuem para o clima de suspense 
e intriga policial, além de nos permitir experienciar o ponto de 
vista monocromático em que o personagem se encontra.
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Luís Dill é gaúcho, formado em 
Jornalismo pela PUC/RS e pós-
graduado em Literatura Brasileira. 
Possui mais de 50 livros publicados 
além de ser colaborador de jornais 
e de revistas. Participa de feiras do 
livro e de encontros com leitores em 
escolas e universidades. 

Márcio Koprowski é bacharel em 
Artes Plásticas pela Faculdade 
Santa Marcelina, em São Paulo, e 
especialista em Graphic Design 
pela Westminster Adult Education 
Service, em Londres. Trabalhou como 
designer, diretor de arte e de criação 
e professor. Atualmente, concilia seu 
trabalho como designer e ilustrador.

Do que trata o livro descobertas, 
realidade e fantasia, imaginação.

Gênero narrativa ilustrada.
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