Rock War
de Robert Muchamore

Rock War, escrito por Robert Muchamore, é um livro
merecedor do meu apreço. Escolhi-o porque o tema me
interessa, gosto muito de música rock, um ponto em comum
com as personagens participantes no enredo.
Os episódios narrados apresentam a história de três
adolescentes, Jay, Summer e Dylan e da sua paixão pela
música. Jay tem 13 anos, é o guitarrista e vocalista da banda
“Jet” e o seu sonho é ser uma estrela de rock. Summer
também tem 13 anos, é a vocalista da banda “Industrial
Scale Slaughter” e quer ser boa aluna. Dylan é guitarrista da
banda “Pandas of Dooms”, por coincidência, tem a mesma
idade dos anteriores e também quer ser uma estrela de rock.
Em cada capítulo, ficamos a conhecer cada uma das
personagens, como vive e como resolve os seus problemas.
E o que se torna aliciante é verificar que estas personagens
vivem problemas típicos dos adolescentes, como o uso de
drogas, comportamentos violentos, relações familiares
difíceis, conflitos com a lei… Conseguimos encontrar, nas
diversas personagens que participam nesta narrativa, desde

o valentão ao estúpido, ao queixinhas, ao “nerd”, entre
outros, uma que se identifica connosco. Um dos aspetos
mais curiosos é que nenhum se conhece ou vive na mesma
cidade, mas todos eles vivem para a música.
Um dia recebem a notícia de que se iria realizar um
concurso de bandas intitulado Rock War, que consiste numa
batalha entre várias bandas de rock, patrocinado pela rádio
“TERROR FM”. Cada um deles resolve ir com a sua banda
ao concurso e é aí que as três personagens se vão cruzar e
conhecer.
Ao longo do livro, eles competem uns contra os outros,
atuam ao vivo, gravam álbuns, destroem coisas, vandalizam
carros, pregam partidas…
Os três travam a maior batalha da vida deles e estão
dispostos a tudo.
Quem irá vencer esta competição?
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