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O Cardeal

Sentir & Saber

A pacata cidade de Cambridge
estremece, ao ser confrontada com
os pormenores monstruosos do
crime. Um cardeal chega à Cidade
do Vaticano num ambiente de
grande polémica. O novo Papa foi
assassinado, o mundo prepara-se
para mais um conclave e um delator
continua a publicar informações
comprometedoras sobre a Santa Sé.
Todavia, será que o religioso recémchegado veio para ficar? Porque
esconde a associação a um assassino
profissional? Será ele capaz de resistir
à aproximação de uma bela, mas
nada inocente, mulher?

Nas últimas décadas, numerosos
filósofos e cientistas cognitivos têm
debatido a consciência como se
fosse uma questão à parte, dandolhe um estatuto especial, o de
problema único, não apenas difícil
de investigar mas insolúvel. Porém,
António Damásio está convencido
de que as mais recentes descobertas
da Neurobiologia, da Psicologia e da
Inteligência Artificial nos facultam
as ferramentas necessárias para
solucionar este mistério.

de Nuno Nepomuceno

de António Damásio

Morrem Mais de Mágoa

O diário de Anne Frank

Kenneth Trachtenberg, o narrador
de Morrem mais de Mágoa, é um
especialista em literatura russa
que abandona Paris, a sua cidade
natal, para ir ao encontro do tio.
Morrem mais de Mágoa tem o
humor ágil da farsa francesa, mas
são inseparáveis do seu enredo
tragicómico as análises engenhosas
do autor sobre a vida moderna e
o dilema de dois homens, cujos
espíritos brilhantes não os salvam de
Benn Crader, um botânico famoso.

Escrito entre 12 de junho de 1942 e 1
de agosto de 1944, O Diário de Anne
Frank foi publicado pela primeira vez
em 1947, por iniciativa de seu pai,
revelando ao mundo o dia a dia de
dois longos anos de uma adolescente
forçada a esconder-se, juntamente
com a sua família e um grupo de
outros judeus, durante a ocupação
nazi da cidade de Amesterdão.

de Saul Bellow

de Ari Folman

e ainda
O Mágico de Auschwitz
de José Rodrigues
dos Santos
ROMANCE

Durante a queda
aprendi a voar
de Raul Minh´Alma
ROMANCE

Viagens

de Olga Tokarczuk
ROMANCE

A Ladra da Fruta
de Peter Hanke
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