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A Bicicleta que
Fugiu dos Alemães

Contra mim

de Valter Hugo Mãe

de Domingos Amaral

«Estamos sempre à procura das
nossas grandes crianças. Essas que
começámos por ser e que se tornam
paulatinamente inacessíveis, como
irreais e até proibidas. Crianças
que caducaram, partiram, tantas
por ofensa, tantas apenas por
esquecimento.»

Nos primeiros dias de junho de 1940,
a população de Paris entra em pânico,
pois os exércitos de Hitler aproximamse. De carro, de camioneta, de carroça
ou a pé, mais de cinco milhões de
pessoas fogem da capital francesa.
Uma história de amizade, sexo,
solidariedade e amor, de uma rapariga
portuguesa cujos sonhos eram apenas
estudar literatura, namorar e pedalar
feliz pelos boulevards de Paris.

Valter Hugo Mãe, num “ano
introspectivo”, como diz, regressa
com a história da sua própria infância
e a magia profunda de crescer
fazendo das palavras alimento,
companhia, lugar, espera ou bocados
de Deus. Este livro é uma criança às
páginas. Um escritor em menino.

Homo Deus - Breve
História do Amanhã

O Manuscrito
de Birkenau

Homo Deus explora os projetos,
sonhos e pesadelos que darão forma
ao século XXI — desde o vencer da
morte à vida artificial. Sucessor do
bestseller internacional Sapiens:
História Breve da Humanidade,
coloca as questões fundamentais:
para onde seguir a partir daqui?
Como proteger o mundo dos
poderes destrutivos do ser humano?
Não alcançámos a igualdade —
mas estamos perto de alcançar a
imortalidade. A história começou
quando os homens inventaram
os deuses e terminará quando os
homens se transformarem em deuses.

Auschwitz é o ponto de encontro
entre duas figuras singulares.
Uma é o Grande Nivelli, o mágico
judeu deportado para o campo
da morte. A outra é Francisco
Latino, o legionário português
recrutado pelas SS. Os russos
aproximam-se e os nazis preparamse para o massacre final. Com o
fim à vista, o judeu e o português
vão unir forças para sobreviver.
Ao mesmo tempo, a magia do
Grande Nivelli irá desempenhar
um papel central no maior acto de
resistência contra o Holocausto.
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