
1 

 

RELEASE 

(51) 99992-1939  

imprensa@dublinense.com.br 

 

A VOLTA  

AO QUARTO 

EM 180 DIAS 

 

Dublinense lança novo livro  

de crônicas de Yuri Al’Hanati, 

com olhar apurado sobre  

tempos de confinamento  

e distanciamento social 
 

 

 

A volta ao quarto em 180 dias é o segundo livro de crônicas de Yuri 

Al’Hanati, crítico do blog Livrada!, com mais de 50 mil seguidores. Sua 

obra anterior, Bula para uma vida inadequada, de 2019, foi finalista do 

Prêmio Minuano de Literatura. 

 

 

SINOPSE 

Se o deslocamento social já era um tema no seu primeiro livro de 

crônicas, é muito natural que Yuri trate com certa intimidade o isolamento 

social. Quando cada um está voltado para dentro, para o próprio quarto, 

Yuri ausculta os elementos que, durante a quarentena, ganham novos teores 

simbólicos, desde o vinho até a máquina de lavar, a poeira composta de 
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pele humana, a luz do sol que bate na parede da sala — tudo tem contornos 

renovados e se ressignifica à medida que o mundo se modifica de forma 

brusca e inadvertida. Colado num presente que ainda carece de 

entendimento, A volta ao quarto em 180 dias é um livro para ser lido 

enquanto ainda está sendo escrito. 

 

 

AUTOR 

Yuri Al’Hanati nasceu em Angra dos Reis (RJ), em 1986, e reside em 

Curitiba desde 2004. Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), é cronista, sommelier e crítico literário. Fundou, em 2010, 

o Livrada!, plataforma multimídia voltada à literatura, e mantém uma 

coluna semanal desde 2015 no portal A Escotilha. É o autor do livro de 

crônicas Bula para uma vida inadequada (2019) e participou da antologia 

Fake fiction: contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade (2020). 
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