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À COR DA PELE 
Ambientado na cidade de Pittsburgh, nos anos 1990, crime thriller de John Vercher 
fala sobre racismo, medo e abandono e tem caso O.J. Simpson como pano de fundo 
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Aclamado pela crítica internacional e indicado ao Edgar Awards 2020, entre vários outros 
prêmios, À cor da pele, romance de estreia do norte-americano John Vercher, chega ao Brasil 
pela Trama. Ambientada na Pittsburgh dos anos 1990, em meio a tensões causadas pelo caso 
O.J. Simpson e pelos históricos levantes de cunho racial ocorridos em Los Angeles, a obra gira 
em torno de Bobby Saraceno, um jovem cujo melhor amigo se transforma em um homem 
intimidador, coberto por tatuagens com símbolos supremacistas.  
 
Filho de uma mulher branca e de um homem negro, Bobby foi criado por um avô racista e 
intolerante. Desde cedo reconhecendo-se como branco, ele aprendeu a esconder suas origens. 
E tudo parece correr bem em sua vida até que ele reencontra Aaron, recém-saído da prisão. 
Tarde da noite, depois de uma discussão em uma lanchonete, Bobby vê o amigo atacar 
violentamente um rapaz negro. Após o envolvimento involuntário no crime, o protagonista faz 
de tudo para se esquivar da polícia e preservar seu segredo. Quando seu pai ressurge após 
mais de vinte anos, entretanto, Bobby vai precisar reavaliar suas escolhas e também sua 
própria identidade. 
 
No prefácio que preparou especialmente para a edição brasileira, Paulo Lins, autor do 
celebrado Cidade de Deus, compara o estilo de Vercher ao de Machado de Assis e tece elogios 
à forma como À cor da pele aborda o racismo. “Ao contrário das narrativas a que estamos 
habituados, em que o povo preto aparece apanhando e sofrendo racismo pessoal ou 
estrutural, a discussão em À cor da pele é interna. O questionamento a respeito do racismo 
vem do sentimento das pessoas em relação à constituição de suas próprias famílias, de uma 
forma singela e espontânea”, diz. “[À cor da pele é] um novo clássico, não só por sua temática, 
urgente nos dias de hoje, mas pela forma genial de abordar um problema de tão grandes 
dimensões através de um olhar subjetivo e crítico”.  
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JOHN VERCHER é escritor e mora na Filadélfia com sua esposa e dois filhos. Bacharel em língua 
inglesa pela Universidade de Pittsburgh e mestre em escrita criativa, ele também foi professor 
adjunto na faculdade Chestnut Hill. À cor da pele é seu primeiro romance, inspirado na própria 
experiência enquanto estudante. 
 
 

SOBRE A TRAMA 
 
A Trama foi lançada em março de 2021 pelo grupo Ediouro com o intuito de trazer ao mercado 
brasileiro os melhores thrillers e histórias de fantasia internacionais — de autores consagrados 
e estreantes. Com o instigante slogan “Pode entrar”, o novo selo convida o público a embarcar 
em narrativas extraordinárias, desvendar enigmas criminais, imergir em aterrorizantes 
suspenses psicológicos, conhecer personagens mágicos e viajar por universos paralelos, 
aproveitando o prazer que só a leitura pode proporcionar. John Vercher, Michael Koryta, Cara 
Hunter, Gareth Hanrahan e Brandon Sanderson são só alguns dos autores que já constam de 
seu catálogo. 


