Ideias de Ler | Actualidade | 27-10-08

A Casa dos Horrores
O primeiro livro sobre a terrível história de Josef Fritzl

A Ideias de Ler prepara-se para publicar, a 6 de Novembro, A Casa dos
Horrores, a terrível história de Josef Fritzl, o austríaco que manteve em
cativeiro a própria filha, durante 24 anos, e de quem teve sete filhos.
O autor do livro é Nigel Cawthorne, um inglês que tem dedicado a vida ao jornalismo e a escrever
livros de ficção e não ficção – mais de 80, no total. A Casa dos Horrores é o primeiro título sobre o
caso que chocou o mundo e só foi escrito depois de uma viagem do autor à Áustria para pesquisa.
Em 2007, a Ideias de Ler publicou dois livros – Terror na Rússia e Morte de um Dissidente – sobre
um caso que marcou a actualidade internacional: o do assassinato do ex-espião do KGB Alexander
Litvinenko. A aposta em A Casa dos Horrores segue a mesma linha editorial.
Os factos
A 28 de Agosto de 1984, Josef Fritzl, homem de família aparentemente respeitável, atraiu a filha de
18 anos, Elisabeth, à cave da casa onde viviam, drogando-a e algemando-a numa masmorra sem
janelas que passara anos a construir. Nos vinte e quatro anos seguintes, Josef manteve a filha
prisioneira em condições inimagináveis e violou-a repetidamente. Sete crianças nasceram desta
união perversa. Três foram aprisionadas com a mãe, nunca vendo a luz do dia até serem libertadas
em Abril de 2008. Outras três foram levadas para viver como filhos adoptivos de Josef e da ingénua
Rosemarie. Uma das infelizes crianças, que morreu pouco depois de nascer, foi incinerada pelo
monstro. Quando a filha mais velha, Kerstin, deu entrada no hospital com falência múltipla de
órgãos, as autoridades desmascararam a doentia trama de incesto e violência de Josef Fritzl.
Mais informações sobre o autor em: http://www.nigel-cawthorne.com/.
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