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O assunto da narracao sao os Anos de
Chumbo no Brasil, ocorridos durante o
periodo ditatorial (regime militar). O
romance, que mistura realidade com ficcao,
gira em torno da luta ideologica dos anos
60; a repressao politica, o envolvimento da
Operacao
Bandeirante
(OBAN),
o
interrogatorio dentro deste orgao repressor,
os atos terroristas, os assaltos, o
envolvimento de Cuba e o treinamento de
guerrilheiros, a CIA americana, a delacao,
o envolvimento da Igreja. A organizacao
Tupamara, a organizacao de ultradireita
CCC e o episodio envolvendo a peca Roda
Viva e a invasao do Teatro Ruth Escobar,
entre outros, sao alguns dos ingredientes
tratados neste romance historico.
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