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O velho Centro da cidade de São Paulo guarda muitas e intrigantes histórias de
vida. É esta parte da cidade, que serve de pano de fundo para o autor Gustavo
Piqueira contar a história do jovem Charllynho, chamado também de Peruca.
“Charllynho detestava ser chamado de Peruca. Óbvio. Péssimo apelido Mas quem escolhe
nosso apelido são os outros. Infelizmente.”
“Num dia qualquer, sem querer, alguém perguntou se o cabelo dele era peruca. Dali a
pouco, outro comentou sobre o ‘moleque da peruca’. Pronto, o estrago estava feito.”

Charllynho é filho de Charllys e de Rose. É um garoto como tantos outros. Estuda e trabalha como entregador na lanchonete da família- a Charlly’s
Lanches. A vida de Charllynho é uma rotina só. Tem o que chamamos de vida
sem graça: acorda, vai para a escola, faz entregas, mais entregas, vê TV, janta,
dorme, acorda...Tudo acontece sempre igual, dia após dia. Mas, um estranho
pedido, vai mudar tudo...
“Charllão achou que daria conta. Bastava mandar um dos dois funcionários, Givaldo e
Minhoca, levar os pedidos. Mas o que ficava, invariavelmente, não conseguia dividir a
atenção entre chapa e balcão. Então, cansado de tantos fregueses reclamando e bifes queimando, Charlão mudou de ideia. E “promoveu “ o filho a entregador.
Por isso lá estava ele. Sentado no degrau da frente. De colete vermelho, Nas costas, “ Charlly’s Lanches Sanduiches Porções Almoços Marmitex Fazemos Entregas 38625121” bordado em amarelo.Esperando o próximo pacote, o próximo endereço. É mais um
dia de sua vida. Mais um dia da vida sem graça de Charllynho Peruca.”

Por trás de uma aparente monotonia, o leitor irá encontrar também um
relato sensível das esperanças, trapalhadas e sonhos do jovem Charllynho. Sonhos estes que parecem destinados a nunca se tornarem realidade.
O livro ganha força com uma série de fotos, em preto e branco, da cidade
de São Paulo, abrindo os capítulos do livro, como se estivéssemos percorrendo
as ruas da cidade.
Neste 25 de janeiro, para comemorarmos os 459 anos da cidade de São
Paulo, nada melhor do que embarcarmos nesta história com o personagem
Charllynho Peruca.
Parabéns, São Paulo!!!

