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Literatura

O francês Jean-Claude 
Kaufmann, premiado com 
o Costa Book Award, es-
tará na Festa Literária In-
ternacional de Cachoeira, 
na Mesa 11, dia 26 de ou-
tubro, às 20h, com o tema 
“As Imposições do Amor 
ao Indivíduo”. Debate com 
Luiz Felipe Pondé. 

 
Jean-Claude 
Kaufmann

 Sociólogo, diretor de 
pesquisa no Centre de re-
cherche sur les liens so-
ciaux (Centro de Pesquisa 
de Relações Sociais) na 
Universidade de Paris Sor-
bonne-V. Primeira Manhã 
é seu livro de estreia na 
Bertrand Brasil.

 Saiba mais sobre a par-
ticipação do autor na FLI-
CA: www.flica.com.br/
sabado-2610

 
Primeira Manhã

Antes dos anos 70, a 
primeira noite era, fre-
quentemente, o desenlace 
de uma história de amor, 
já hoje é apenas mais uma 
etapa da vida das pesso-
as. Em Primeira Manhã: 
Como Nasce uma História 
de Amor, o autor revela 
como os detalhes matinais 
decidem os rumos de uma 
relação amorosa.

Na sociedade ocidental, 
o amor ocupa lugar de des-
taque. A temática do típico 
casal que se apaixona e 
descobre a felicidade está 
na literatura, no cinema, 
nas artes, no imaginário. 
Nesta obra, o autor retira 
o amor de sua posição 
de conforto, joga-o sob 
o olhar da sociologia e 

TheRese FowleR

Amelia Wilkes tem um 
pai rigoroso que não per-
mite que ela namore, mas 
isso não a impede de viver 
um romance secreto com o 
cativante Anthony Winter.

Desesperadamente apai-
xonados, os dois sonham 
uma vida juntos e planejam 
contar tudo sobre seu amor 

Esc@ndalo
aos pais de Amelia.

Mas só depois que ela 
completar dezoito anos - e 
for legalmente reconhecida 
como adulta. No entanto, a 
paixão do casal é exposta 
mais cedo do que o pre-
visto.

Novo CoNCeito
PágiNas: 384

Preço: r$ 34,90

aPRilynne Pike 

Laurel sempre achou que 
fosse uma garota comum 
de Crescent City, Cali-
fórnia. Ela nunca poderia 
imaginar que há um mundo 
mágico chamado Avalon e 
que, nele, ela é uma fada. 
Depois de descobrir sua 
natureza não humana e en-
frentar inimigos perigosos 
que queriam assassiná-la, a 

Destinos
protagonista terá que lutar 
ao lado de seus amigos para 
evitar que Avalon seja des-
truída. Ao mesmo tempo, 
um momento crucial se 
aproxima na vida da jovem. 
Destinos, quarto volume da 
Série Fadas, é a conclusão 
da saga de fantasia.

BertraNd Brasil
PágiNas: 280 

Preço: r$ 30,00

gRaCiela mayRink

Na universidade de Viço-
sa, em Minas Gerais, calou-
ros e veteranos começam a 
se conhecer e as amizades 
vão se formando em um 
mundo de estranhamentos 
que é a vida universitária. 
Até que as paixões co-
meçam a aparecer. Carla 
é uma moça intragável 

Até eu te encontrar
que acredita ser a dona do 
mundo. Flávia é caloura na 
universidade e aprendeu 
muito mais do que se ensina 
nas salas de aula. E Luigi 
está prestes a ter, mais uma 
vez, sua vida modificada de 
uma maneira arrebatadora.

Novas PágiNas
PágiNas: 384

Preço: r$ 34,90

odeTTe Beane

Uma maldição, lançada 
pela Rainha Má, transpor-
tou Branca de Neve, Cinde-
rela, Grilo Falante e diver-
sos outros personagens dos 
contos de fada clássicos 
para o mundo real, sem 
que tivessem qualquer lem-
brança de quem realmente 
eram, e foram parar na ci-
dade de Storybrook, onde o 
tempo nunca passa. Emma 
Swan, que no decorrer do 
livro descobre ser a filha da 

A Once Upon a Time Tale - Despertar
Branca de Neve, foi tirada 
do mundo de conto de fadas 
antes da maldição. É, então, 
a única capaz de quebrar 
o feitiço e devolver os 
personagens para o mundo 
do faz de conta. Um novo 
olhar sobre os contos de 
fadas tradicionais. É o que 
propõe a série Once Upon 
a Time, exibida no Brasil 
pelo canal Sony.

PlaNeta
PágiNas: 304

Preço: r$ 34,90

amiTav ghosh

Segundo volume da 
aclamada trilogia Ibis do 
indiano Amitav Ghosh, 
Rio de fumaça capta um 
momento crucial na histó-
ria da expansão do comér-
cio marítimo – o tráfico do 
ópio da China no século 
XIX e seus desdobramen-
tos mundiais. As relações 

Rio de fumaça
entre diferentes nações, 
que podem definir o futu-
ro econômico do Império 
Britânico, as guerras pelo 
controle das rotas e o ro-
mance proibido entre um 
indiano e uma chinesa são 
os fios da trama. 

alfaguara
PágiNas: 528

Preço: r$ 59,90

kaTy leTTe

Jazz Jardine está às vol-
tas com uma crise em seu 
casamento com o renoma-
do médico David Studlan-
ds quando ele desaparece 
durante uma viagem do 
casal para a Austrália. De-
pois de tantas brincadeiras 
sobre como poderia ter se 
livrado dele, ela acaba se 
tornando a principal sus-

Como matar seu 
marido

peita do sumiço de David. 
Agora, entre histórias de 
brigas, ex-namorados, lá-
grimas e sexo, Cassie e 
Hannah, colegas de Jazz 
dos tempos de faculdade, 
terão de provar a inocência 
da amiga... Que pode não 
ser tão inocente assim.

reCord
PágiNas: 336

Preço: r$ 40,00

mia CoUTo

Publicado pela primeira 
vez em 1986, Vozes anoi-
tecidas projetou o escritor 
moçambicano Mia Couto 
para o mundo. Conhecido até 
então por seu trabalho como 
jornalista e poeta, o autor 
lançou aqui as bases daquela 
que viria a ser uma das prin-
cipais características de sua 
obra ficcional: a reconstrução 
de laços entre registro oral e 

Vozes anoitecidas
escrito. Em doze pequenos 
contos, um rol de personagens 
esfarrapados e alheios ao 
palco principal dos aconteci-
mentos narra, de seu ponto de 
vista marginal, histórias que 
flertam com o mágico e com 
o absurdo sem, no entanto, 
desviarem-se completamente 
do plano factual.

Cia das letras
PágiNas: 152

Preço: r$ 35,00

Jean-Claude kaufmann 
estará na Flica 2013

Jean-Claude Kaufmann, premiado com o Costa 
Book Award, estará na Festa Literária Internacional 
de Cachoeira

o analisa em suas cores 
mais obscuras, mostrando 
sem máscaras alguns dos 
detalhes mais particulares 
desse sentimento no início 
de uma história a dois. 

O livro não analisa uma 
manhã calma e, menos 
ainda, a promessa de uma 
longa história de amor. Do 
despertar ao café da ma-
nhã, passando pela toalete 

matinal, os protagonistas 
são expostos a múltiplos 
questionamentos. Questio-
namentos que o sociólogo 
leva a sério, ainda que 
ultrapasse as fronteiras do 
escatológico.

O autor não questiona o 
encontro, mas os mitos e as 
representações usuais que 
surgem com intensidade. 
Entre as entrevistas que 
Kaufmann realizou, mui-
tas histórias começaram 
sem grandes expectativas 
e tornaram-se grandes his-
tórias de amor.

 
seRviço

Festa Literária Interna-
cional de Cachoeira (Flica)

Mesa 11 – 26 de outubro 
às 20h

Tema: As Imposições do 
Amor ao Indivíduo

Debate com Luiz Felipe 
Pondé
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