
100
Classic Book Collection

sucesso da Nintendo com o públi-
co adulto foi provado no lança-

_ mento do Wii e pode crescer com
a criação de uma biblioteca portátil para
o DS. É comum ver cidadãos no trem na
hora do rush lendo o livro eletrônico,
mesmo que sejam uma minoria diante
do batalhão de leitores de livros. A Nin-
tendo pretende conquistar esse público
reticente por meio de um acordo com a
editora HarperCollins, no Reino Unido,

O fruto do entendimento é o 100
Classic Book Collection, que será lançado
na sexta-feira 26 de dezembro por 20 li-
bras. Como indica o nome, são cem tí-
tulos que vão desde As Mulherzinhas,. de

Louisa May Alcott, até O Retrato de Do-
riari Gray, de Oscar Wilde, passando pe-
las irmãs Brontè, Dickens, Conrad, Sha-
kespeare e Thackeray.

Disponibilizar clássicos para um por-
tátil parece pouco, mas a Nintendo quer
usar a grande base instalada de 2 mi-
lhões de usuários britânicos do DS para
competir com outros "livros eletrôni-
cos" no mercado. Os dois líderes são o
Reader, da Sony, e o Kindle, da Amazon.
O Reader tem capacidade para aproxi-
madamente 160 livros e possui uma tela
de tinta eletrônica, nome popular dado
a urna tecnologia que simula a resolução
de urna página impressa em tela mono-

cromática. É de fato muito confortável
ler textos nela, mas os dedos ainda sen-
tem falta da textura do papel.

O Kindle tem a vantagem de possuir uma
conexão sem fio, que o liga aos servidores
da Amazon para receber edições atualiza-
das de jornais como The New York Times,
caso o usuário tenha uma assinatura, ou
simplesmente baixar novos livros, se o
dono tiver lido tudo o que estava na me-
mória. Por ora, essa facilidade só funcio-
na nos Estados Unidos. A empresa preten-
de lançar o aparelho na Europa em 2009.
A tela e o formato do aparelho são muito
parecidos com o competidor da Sony.
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DESAFIO.
A idéia é cativar
o público adulto,
que adorou o Wii.
A empresa fechou
acordo com
a editora britânica
HarpperCoIlins
e aposta no apelo
da portabilidade

A falha principal do DS é que
a tela não foi idealizada para
mostrar textos. E brilhante de-
mais para que se possa ler um
livro confortavelmente por lon-
gos períodos. A dimensão redu-
zida não permite mostrar ainda
mais que dez linhas por tela, o que pode
fazer de uma leitura extensa um frenesi
de apertar botões, mesmo que a apresen-
tação gráfica dos títulos seja atraente. A
primeira tela mostra os livros numa es-
tante virtual e o usuário os escolhe como
se estivesse em uma livraria ou em casa e
pode até inserir marcadores virtuais para
retomar a leitura posteriormente.

A biblioteca
eletrônica
para o DS
tem cem
títulos de
clássicos
da literatura

A Nintendo aposta na prati-
cidade para vencer a batalha.
"Quando estamos em férias, ou
no Metrô e no trem a caminho
do trabalho, carregar um livro
grandão feito de papel é des-
confortável. Agora é possível

levar toda essa biblioteca na mão com fa-
cilidade. Esperamos também que a cole-
ção estimule pessoas que normalmente
não lêem", disse James Honeywell, da
Nintendo Europe, ao Times. Até os que
se acanhavam por jogar Mario no Metrô
agora podem estufar o peito, enquanto
se deliciam com Feira das Vaidades.

- POR FELIPE MARRA MENDONÇA

SINTONIZE
O Radio Beta agrega emissoras que
colocam a programação na internet para
o internauta ouvir várias estações, sem
precisar procurar por sites específicos.
É possível fazer buscas tanto por região
quanto por gênero. Excelente para quem
quer ouvir rádios de outros países.
www.radiobeta.com

CHEIROS
O site japonês Nioibu usa o Google Maps,
o que não é incomum, pois outros sites
também lançam mão da ferramenta para
encontrar postos de gasolina com preços
mais baixos ou pontos específicos de
pirataria na costa da Somália. A diferença
é que o Nioibu pede aos usuários que
marquem lugares onde sentiram cheiros
estranhos. Curry no metrô, por exemplo,
ou melancia pelas ruas de Tóquio.
www.nioibu.com
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