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‘Peito Grande,
Ancas Largas’
Só o facto de ter sido eleito
Prémio Nobel da Literatura
2012 já é razão mais do que
suficiente para nos perdermos
neste livro de Mo Yan, um dos
mais conceituados escritores
chineses contemporâneos, já
apelidado de ‘o Kafka chinês’.
De qualquer forma, prémios
à parte, este romance épico
sobre as mulheres – que fala
de guerra, de política, de fome,
de religião, de amor e de sexo é um livro do qual nunca mais
se irá esquecer! Editora Babel,
€24,95 S.C.M.

O AUTOR
Nuno Nepomuceno
nasceu nas Caldas
da Rainha, em 1978.
Licenciado em
Matemática pela
Universidade do
Algarve, reside na
região Oeste, e foi
o primeiro vencedor
do Prémio Literário
Book.it. Atualmente,
encontra-se
a trabalhar no
segundo volume
desta trilogia.

Prémio Literário
Book.it
Vencedor 1º edição Prémio Literário Book.it
Chama-se Nuno Napumoceno e foi o vencedor da 1ª edição do
Passatempo das livrarias Book.it. O romance, que leva o nome de
‘O Espião Português’, conta-nos a história de André Marques-Smith,
jovem dedicado à família e aos amigos, funcionário do Ministério
dos Negócios Estrangeiros. Mas André também se chama Freelancer,
nome de código como espião ao serviço da Cadmo, uma organização
semigovernamental internacional. É este o ponto de partida para
um livro que nos remete para os policiais suecos, mas que se passa
num território bem conhecido de todos, Lisboa, entre outras cidades
europeias. Através de André, Nepomuceno transporta-nos para um
mundo de duplicidades, enganos e traições, no qual, como na vida,
há valores que a tudo se sobrepõem. Asa, €??
PUB

Livro do mês recomendado por

‘As Cinquenta
Sombras – Livre ’
de E.L. James
“As Cinquenta Sombras” é o
maior fenómeno literário de
2012. Traduzido em mais de
40 línguas, vendeu em poucos
meses cerca de 50 milhões
de cópias em todo o mundo.
Não perca o 3º e último livro
destra trilogia.
Editor: ????????
Pvp, E17,70 • book.it, E15,93

‘O Último Dia
de um Amor
Eterno’

Este romance de Francisco Goldman
– vencedor do Prémio Femina – traduz-se numa bonita homenagem
à mulher amada. Entre a ficção e a
realidade, Goldman recupera tudo
o que o uniu a Aura, revisitando-a,
descobrindo-a, mesmo depois da
sua morte, num relato por vezes
duro e triste, mas também bastante
divertido. Matéria-Prima Edições,
€18,50 S.C.M.

‘100

Maneiras...’

Prática, completa e imprescindível na sua cozinha, a coleção ‘100 Maneiras’ oferece,
dos aperitivos ao prato principal, ideias para surpreender
família e amigos. Os segredos
mais bem guardados das
iguarias tradicionais agora
reveladas em receitas com
instruções fáceis de seguir.
Doces, compotas, sopas, cozinha vegetariana, peixe,
carne e até bacalhau, um universo
de sugestões variadas. Editora
Civilização,
€4,40 cada.
L.A.T.

