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Sobre o Autor
Agustín Fernández Paz, Vilalba, Lugo, 1947, licenciado em Ciências da Educação.
Adora que lhe contem histórias. De viva voz, através das páginas de um livro, na penumbra das salas de cinema
e dos teatros ou no brilho frio de um qualquer ecrã.
Tinha 28 anos quando Franco morreu. Deste modo, grande parte da sua vida foi marcada pela ditadura. Tal como
todas as pessoas da sua geração, afirma que chegou sempre tarde a todo o lado: aos livros que deveria ter lido, aos
filmes que marcaram muitos daqueles anos... Talvez por isso existam coisas na vida que aprecia de maneira especial:
a liberdade, a memória, os livros, o cinema...
Agustín acredita que as palavras possuem a força necessária para mudar o mundo e pensa que os livros são
imprescindíveis para nos ajudar a sonhar e a viver. Na sua vasta obra, escrita em galego, largamente premiada
e em grande parte traduzida para outras línguas, salientam-se títulos como “Cartas de inverno”, “O centro do labirinto”,
“O Laboratório do Doutor Nogueira”, a novela juvenil “Rapazas”, etc. — já publicados em Portugal.
Sobre a Obra
As vidas dos personagens das histórias deste livro estão ligadas por uma teia de fios invisíveis: Diana, Sara,
Pablo, Laura, Adrián... Todos se apaixonam e descobrem que o amor é um sentimento de enorme poder, capaz de os
transformar por inteiro e de os fazer ver a vida com outros olhos. Mas também experimentam a amargura causada
pela falta de amor, ou a ausência, ou o amor fracassado. O amor em todas as suas variantes: do primeiro amor
adolescente até àquele que sobrevive à morte. E, sempre, sempre, os livros como companheiros na aventura de amar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Textos publicados nesta Colecção

As Aventuras de Robinson Crusoe, Daniel Defoe
As Viagens de Gulliver, Jonathan Swift
As Minas de Salomão, Rider Haggard
As Aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain
As Aventuras de Huckleberry Finn, Mark Twain
Só Resta o Amor, Agustín Fernández Paz

>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<

Distribuição Sodilivros

(t) 21 3815600 (f) 21 3876281

comercial@sodilivros.pt

