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Pessoas normais, de Sally
Rooney, editado por Relógio

D'Água
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jane Eyre : uma autobiografia,
de Charlotte Brontë, editado

por Relógio D'Água
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas as almas, de Javier Marías,
editado por Alfaguara

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connell e Marianne cresceram
na mesma pequena cidade da
Irlanda. Na escola, Connell é
popular e bem-visto por todos,
enquanto Marianne é uma
solitária. Quando têm uma
animada conversa na cozinha
de Marianne — difícil, mas
eletrizante —, as suas vidas
começam a mudar.

A Paixão de Jane Eyre é a história de
uma órfã que vive com a sua
desagradável tia e os seus nada
atractivos primos. Mais tarde,
colocada num asilo, Jane começa a
desenvolver um espírito
independente para a época e
aprende que a melhor maneira de
manter o respeito próprio na
adversidade é manter o
autocontrole. 

 

Um professor espanhol conta
retrospetivamente os dois anos
que passou na universidade de
Oxford a dar aulas de tradução,
recordando momentos amorosos e
os encontros com um escritor
enigmático.
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O diário de Renia, de Renia
Spiegel, editado por Porto

Editora
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Os que desapareceram em
Auschwitz, de Michael Rosen,
editado por Oficina do Livro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se isto é um homem, de
Primo Levi, editado por Dom

Quixote
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diário de uma adolescente polaca
judia, escrito ao longo de três
anos, que nos fala da dor da
separação da mãe e da irmã, do
seu dia-a-dia na escola onde era a
melhor aluna, do seu namoro
com Zig, dos medos que a
atormentam. Nas suas páginas,
escreve igualmente poemas que
fixam os seus sonhos e os seus
sentimentos. 

A procura de alguns ramos da sua
árvore genealógica leva o autor,
através de um trabalho aturado de
pesquisa em vários locais, a confirmar
o drama do holocausto concretizado na
sua família. A recusa de aceitar o mero
desaparecimento de entes queridos
permite-lhe tecer as suas histórias de
vida, fruto de uma pesquisa incansável
para que cada nome seja um grito
contra o esquecimento.

 
 

Livro crucial da Literatura
Mundial, «Se isto é um Homem»
narra o registo cruel e dramático
da experiência do autor, Primo
Levi, judeu italiano, em
Auschwitz. A partir de uma
narração objetiva, a descrição do
dia-a-dia do prisioneiro
escravizado no Lager, a crueldade
infra-humana das hierarquias
que se vão estabelecendo: a
fome, o frio, a dor, a exaustão, o
terror, a humilhação.


