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Britney‘morta’
noTwitter

Cantorsuecoénova
vítimadagripesuína
AgripeA,conhecidacomogripesuína,fezumavítimanomundodamúsica:o
cantorsuecoJensLekman,queseapresentounaAméricadoSul,incluindo
oBrasileoChile,paísesatingidospelapandemia.Emseusiteoficial,Lekman
contaquecomeçouaapresentarosprimeirossinaisdadoençanovoode
voltaàEuropa.“TrouxeparacasaumalembrancinhachamadavírusH1N1.
AtravessavaoAtlânticoquandocomeceiapassarmal.Afebremefezter
alucinaçõesetremer.Desmaieinoavião.”Ocantorestáemquarentena.

NeilYoungeBruce
Springsteenmostraram
porquesãoveneradosporfãs
detodasasidadesnofestivalHard
RockCalling,noHydePark,em
Londres,nofimdesemana,em
performancescheiasdepaixãoe
cançõesatemporais.Paracoroar
tudo,sirPaulMcCartneysejuntou
aNeilYoungnumbis,cantando
‘ADayInTheLife’,dosBeatles.
YoungeSpringsteenlançaram
álbunsnovosrecentemente,
masnãochegaramaosápicesde
clássicospassados. (Reuters)
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Históriareal

Meunomenãoé
Johnny.ÉKlinger
O alemão Rodger Klinger
conta em livro o inferno
queviveunosquatroanos
que passou preso no Rio
GILBERTOAMENDOLA
gilberto.amendola@grupoestado.com.br
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BritneySpearsteveoseu
perfilnoTwitterinvadidopor
umhackernofimdesemana,que
noticiouafalsanotíciadamorteda
cantora.OinvasorusouoTwitpic,
ferramentaque
permitea
inclusãode
fotosno
Twitter,para
aplicarogolpe.
AatrizEllen
DeGeneres
sofreuo
mesmoataque.

Anatadorock
emLondres

O alemão Rodger Klingler, 44
anos, quer assistir à sua via-crúcis
no cinema, com a direção do cineasta brasileiro que mais admira, José Padilha. “Acho que ele entenderia minha história, sinto
que temos uma conexão. Gosto
muitodeTropadeElite,porexemplo. Torço para ele gostar do meu
livro”, comenta. A obra em questão é Memórias do Submundo –
Um Alemão Desce Ao Inferno No
Rio De Janeiro (Ed. Best Seller),
que acaba de ser lançado no País.
A história de Klingler poderia
ser apenas mais um daqueles clichês envolvendo um turista alemão + Copacabana + caipirinhas
+mulheres quentes = encrenca. O
problemaéquenestaequaçãoentrou muita cocaína e a ilusão de
uma vida fácil. “Sempre sonhei
comoBrasil.Achoquefuibrasileiro em outra vida. Meu sonho era
viver aí”, fala.
Em meados dos anos 80, quando chegou ao Rio de Janeiro, Klingler pensou em se estabelecer na
cidade, trabalhando como cozinheiro. “Mas conheci umas pessoas erradas e acabei me envolvendo com o tráfico de drogas”,
conta. Antes de cair no pó, Klingler nunca tinha sequer experimentado nada. “Eu tinha horror
às drogas. Nunca passou pela minha cabeça experimentar nada.”
Infelizmente,aprimeira‘cheirada’ fez o alemão se sentir mais à
vontade com as brasileiras, mais

Umgramadepó,no
Brasil,custavaR$15,
R$20.NaAlemanha,
oequivalente
aR$1mil.Achei
queiaficarrico”

seguro no Rio de Janeiro e aberto
paranovasamizades.“Seeutivesse parado por aí... Mas eu percebi
quepoderiatirarvantagemeconômica do meu vício”, diz.
Klingler fez uma conta simples.
“Umgramadepó,noBrasil,custava R$ 15 ou R$ 20. Na Alemanha,
era o equivalente a R$ 1 mil. Achei
queia ficarrico.” Aideia eraóbvia:
comprara drogano Rio de Janeiro
e vender na Alemanha. Assim,
Klingler conheceu traficantes, subiuomorroegastoutodasuasimpatia de gringo. “As pessoas na favela ficavam pedindo para eu falar palavras em alemão. Elas riam
muito”,diz.Klingertambémseassustou com a simpatia de muita
gente por Adolph Hitler. “Tinha
gente na favela que dizia que ele
não era tão ruim, que ele tinha razão. Eu me esforçava em explicar
que Hitler era horrível.”

Oalemãopassouquatro
anospreso.Eaindaestá
proibidodeviraoBrasil,
mesmoparalançarolivro
Assim, Klingler tentou sair do
Rio de Janeiro com 1 kg de cocaína. “Achava que era fácil passar,
achava que era só manter a calma,” lembra. Quando Klingler foi
pego, começou a segunda parte
de sua aventura brasileira. “Foram quase quatro anos de prisão
no Rio de Janeiro. Um verdadeiro
inferno.” Klinger ficou encarcerado nos presídios de Água Santa,
Galpão e Lemos de Brito.
O turista alemãoaprendeu a sobreviver na cadeia, enfrentar gente perigosa e a dominar a linguagem dos bandidos. “Meu português não é tão bom porque fui
aprendendo no meio dos marginais”, diz. “No começo, eles achavam que eu tinha muito dinheiro.
Então, tentavam me botar o terror. Tive de ser homem para enfrentar. Ao contrário, teria virado
menininha,” completa.
Para Klingler, o mais aterrador
deumaprisãobrasileiraeraaconivência dos policiais com o crime.
“Uma vez, homens da polícia, fardados, fizeram uma feira dentro
do presídio em que eu estava. Eles
vendiam cigarros, drogas e armas
para os presidiários. Foi o maior
absurdoqueeujávi.Todosospresos andavam armados.”
A história de Klingler, que lem-

Tentavammebotar
terror(nacadeia).
Tivedeserhomem
paraenfrentar.
Aocontrário,teria
viradomenininha”
bra muito a narrada no filme Meu
Nome não é Johnny, terminou razoavelmente bem. Apesar de todos os traumas, ele cumpriu sua
penaeconseguiuvoltarparaaAlemanha. “Ainda tenho saudade do
Brasilmasagoraminharelaçãoseria outra.”
Ao chegar a seu país, Klingler
tentou reconstruir sua vida – dando aula de reforço escolar para estudantes.“Percebitambémquetinha facilidade para escrever e coloquei algumas coisas no papel.
Fiz disso uma profissão, tenho algunsroteirosnaAlemanha.”Mesmo assim, ele ainda não conseguiu emplacar o livro por lá. “Só
saiu no Brasil. Mas não pude fazer
lançamento nenhum. Ainda sou
proibido de entrar no seu País.”
Klingleréotimista.Oalemãoespera mesmo que José Padilha leia
o roteiro, goste dele e decida filmar sua história. “Só não sei que
atorfaria meupapel. Estou por fora do mercado de atores no Brasil.” À reportagem do JT, ele promete:“Quandoestiverpronto,vamos assistir juntos. E tomar umas
duas caipirinhas”, brinca. ::

LANÇAMENTO
História de Rodger Klingler,
que se envolveu com tráfico de
drogas e pegou 4 anos de cadeia.

‘Memórias
do Submundo –
Um Alemão
Desce Ao Inferno
No Rio De Janeiro
Rodger Klingler
Preço: R$ 29,90
Ed. BestSeller

