
A bolsa amarela 
 

 

A Bolsa Amarela já se tornou um 'clássico' da literatura 

infantojuvenil. É o romance de uma menina que entra em 

conflito consigo mesma e com a família ao reprimir três 

grandes vontades (que ela esconde numa bolsa amarela) – 

a vontade de crescer, a de ser garoto e a de se tornar 

escritora. A partir dessa revelação por si mesma – uma 

contestação à estrutura familiar tradicional em cujo meio 

'criança não tem vontade' – essa menina sensível e 

imaginativa nos conta o seu dia-a-dia, juntando o mundo 

real da família ao mundo criado por sua imaginação fértil 

e povoado de amigos secretos e fantasias. 

(Sinopse do site da Livraria Cultura) 

 

 

O meu pé de laranja lima 
 

O menino Zezé, filho de uma família muito pobre, cria um 

mundo de fantasia para se refugiar de sua dura realidade, 

conferindo alma a animais e árvores. Assim, um pé de 

laranja lima se torna seu confidente, a quem o menino conta 

suas travessuras e suas tristezas. No hostil mundo adulto, ele 

encontra amparo e afeto em algumas pessoas, sobretudo em 

Manuel Valadares, o Portuga, que substitui a figura do pai. 

A vida, porém, lhe ensina tudo cedo demais. A ingenuidade 

da infância perde-se no precoce aprendizado da dor e da 

saudade. Um clássico imperdível da literatura 

infantojuvenil. Edição especial, com novo projeto gráfico e 

ricamente ilustrado com cenas do filme "Meu Pé de Laranja 

Lima", do diretor Marcos Bernstein, de 2013. Veja também a 

continuação da história de Zezé em "Vamos Aquecer o Sol" 

e "Doidão". 

(Sinopse do site da Livraria Cultura) 

 

  



A elegância do ouriço 
 

À primeira vista, não se nota grande movimento 

no número 7 da Rue de Grenelle: o endereço é 

chique, e os moradores são gente rica e tradicional. 

Para ingressar no prédio e poder conhecer seus 

personagens, com suas manias e segredos, será 

preciso infiltrar um agente ou uma agente ou – por 

que não? – duas agentes. É justamente o que faz 

Muriel Barbery em A elegância do ouriço, seu 

segundo romance. 

Para começar, dando voz a Renée, que parece ser a 

zeladora por excelência: baixota, ranzinza e sempre 

pronta a bater à porta na cara de alguém. Na 

verdade, uma observadora refinada, ora terna, ora 

ácida, e um personagem complexo, que apaga as 

pegadas para que ninguém adivinhe o que guarda 

na toca: um amor extremado às letras e às artes, sem as nódoas de classe e de 

esnobismo que mancham o perfil dos seus muitos patrões. 

E ainda há Paloma, a caçula da família Josse. O pai é um figurão da política, a mãe 

dondoca tem doutorado em letras, a irmã mais velha jura que é filósofa, mas Paloma 

conhece bem demais o verso e o reverso da vida familiar para engolir a história oficial. 

Tanto que se impõe um desafio terrível: ou descobre algum sentido para a vida, ou 

comete suicídio (seguido de incêndio) no seu aniversário de treze anos. Enquanto a 

data não chega, mantém duas séries de anotações pessoais e filosóficas: os Pensamentos 

profundos e o Diário do movimento do mundo, crônicas de suas experiências íntimas e 

também da vida no prédio. 

As vozes da garota e da zeladora, primeiro paralelas, depois entrelaçadas, vão 

desenhando uma espiral em que se misturam argumentos filosóficos, instantes de 

revelação estética, birras de classe e maldades adolescentes, poemas orientais e filmes 

blockbuster. As duas filósofas, Renée e Paloma, estão inteiramente entregues a esse 

ímpeto satírico e devastador, quando chega de mudança o bem-humorado Kakuro 

Ozu, senhor japonês com nome de cineasta que, sem alarde, saberá salvá-las tanto da 

mediocridade geral como dos próprios espinhos. 

(Sinopse do site da Cia das letras) 

 

 

 



Eu, Malika Ofkir, prisioneira do Rei 
 

Malika Oufkir foi criada como uma princesa. Filha do 

chefe do exército e da polícia secreta do Marrocos, no 

início da década de 50 ela foi adotada pelo rei Mohammed 

V e, depois da morte dele, por seu filho Hussein II. Morou 

em palácios, recebeu uma educação refinada e se 

acostumou a conviver com reis e artistas de cinema. Um 

dia, porém, quando seu verdadeiro pai, Mohamed Oufkir, 

tentou um golpe de Estado para derrubar Hussein II, essa 

vida de sonhos acabou. Seu pai foi assassinado e ela, a mãe 

e seus cinco irmãos foram levados para uma prisão em 

algum lugar do Saara. Durante vinte anos eles viveram em 

condições desumanas, submetidos a toda sorte de 

humilhações, até conseguirem escapar. Esta é a história 

que a própria Malika e a jornalista francesa Michèle 

Fitoussi narram neste livro, um verdadeiro conto de fadas 

às avessas em pleno século XX. 

(Sinopse do site da Livraria Cultura) 

 

A livraria Mágica de Paris 
 

O livreiro parisiense Jean Perdu sabe exatamente 

que livro cada cliente deve ler para amenizar os 

sofrimentos da alma. Em seu barco livraria, ele 

vende romances como se fossem remédios. 

Infelizmente, o único sofrimento que não consegue 

curar é o seu: a desilusão amorosa que o atormenta 

há 21 anos, desde que a bela Manon partiu enquanto 

ele dormia. Tudo o que ela deixou foi uma carta que 

Perdu não teve coragem de ler. Até um determinado 

verão o verão que muda tudo e que leva Monsieur 

Perdu a abandonar a casa na estreita rua 

Montagnard e a embarcar numa jornada que o levará 

ao coração da Provence e de volta ao mundo dos 

vivos. Sucesso de público e crítica, repleto de 

momentos deliciosos e salpicado com uma boa dose 

de aventura, A livraria mágica de Paris é uma carta de amor aos livros perfeito para 

quem acredita no poder que as histórias têm de influenciar nossas vidas. 

(Sinopse do site da Livraria Cultura) 



Feliz Ano Velho 
 

"Feliz Ano Velho" é o primeiro livro de Marcelo Rubens 

Paiva. Aos vinte anos, ele sobe em uma pedra e 

mergulha numa lagoa imitando o Tio Patinhas. A lagoa 

é rasa, ele esmigalha uma vértebra e perde os 

movimentos do corpo. Escrito com sentido de urgência, 

o livro relata as mudanças irreversíveis na vida do 

garoto a partir do acidente. Ele é transferido de um 

hospital a outro, enfrenta médicos reticentes, luta para 

conquistar pequenas reações do corpo. Aos poucos, se dá 

conta de sua nova realidade, irreversível. E entende que 

é preciso lutar. O texto expressa a irreverência e a 

determinação da juventude, mesmo na adversidade, e a 

compreensão precoce de que o futuro é uma quantidade 

infinita de incertezas. 

(Sinopse do site da Livraria Cultura) 

 

 

O apanhador no campo de centeio 
 

Um garoto americano de 16 anos relata com suas 

próprias palavras as experiências que ele atravessa 

durante os tempos de escola e depois revela o que se 

passa em sua cabeça. O que será que um adolescente 

pensa sobre seus pais, professores e amigos? 

(Sinopse do site da Livraria Cultura) 

 

Curiosidades sobre o livro 

A obra prima de J.D. Salinger já tem mais de 60 anos – 60 

anos influenciando gerações e mais gerações de todos os 

tipos de leitores. Todos os tipos de leitores mesmo, pois 

como veremos nesta lista de curiosidades a influência desta 

obra de Salinger alcançou muita gente. 

 

 

 



É um ícone da literatura americana simbolizando a juventude 

A obra prima de Salinger é um dos maiores ícones da literatura não só americana como 

também mundial, marcando época e influenciando gerações de adolescentes que se 

identificam com seu protagonista, o incompreendido Holden Caulfield. 

Nunca foi adaptado para o cinema (e, de acordo com o desejo de Salinger e do próprio 

Holden, não deverá ser!) 

Salinger recusou diversas adaptações de seu romance, o que é bem compreensível, 

considerando a opinião de Holden Caulfield (que demonstra a visão de Salinger também!) 

sobre o mundo do cinema – quem leu o livro sabe que não é uma opinião muito positiva, 

Hoden Caulfield odeia cinema. Porém, ironicamente, diversos atores já demonstrar vontade 

de interpretar o jovem que odeia filmes, entre eles os famosos Marlon Brando, Jack 

Nicholson Leonardo DiCaprio e Jerry Lewis. 

O livro sobreviveu à segunda guerra mundial 

Salinger estava trabalhando em uma versão deste livro enquanto lutava na segunda guerra 

mundial. Lá ele até conheceu Ernest Hemingway, e os dois passaram a se comunicar por 

correspondência. 

É adorado por assassinos 

O assassino de John Lennon, Mark David Chapman, se identificava tanto com o 

personagem de Salinger que queria até trocar seu nome para Holden Caulfield, e disse que 

a leitura do livro o influenciou para cometer o crime. Outro assassino, Robert John Bardo, 

carregava um exemplar do livro na noite em que matou a atriz Rebecca Schaeffer. Isso não 

quer dizer que o livro influencie as pessoas a se tornarem assassinos, claro, mas o impacto 

desta obra é extremo! 

Quase foi trocado por uma carreira de exportador de carne 

Salinger quase chegou a ser um importador de carne – o seu pai foi um importador de sucesso 

de carne e leite e mandou o filho para a Áustria para continuar os negócios logo antes da 

guerra mundial. Por sorte, Salinger deixou o país após um mês, escapando do negócio de 

carnes e dos nazistas. 

Charlie Chaplin roubou uma namorada do Salinger 

Salinger namorava a jovem Oona O’Neill, filha do dramaturgo Eugene O’Neill, até que ela 

conheceu Charles Chaplin e deixou Salinger. O personagem Holden Caulfield também tem 

uma relação complicada com mulheres, como pode ser notado em seus encontros não muito 

bem sucedidos pelo livro todo, o que pode ser associado com os problemas do próprio autor 

– se bem que se pode dizer que Holden tem uma relação complicada com todos que o cercam. 

O livro foi banido por subversão 

Em 1978 o livro foi banido de escolas de ensino médio em Washington por supostamente 

integrar uma “conspiração comunista”. 

Adaptado de http://literatortura.com/2015/07/dez-curiosidades-sobre-o-apanhador-no-

campo-de-centeio-e-seu-autor/  

 

http://literatortura.com/2015/07/dez-curiosidades-sobre-o-apanhador-no-campo-de-centeio-e-seu-autor/
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Queria ver você feliz 

 Há quem o chame de Eros, Kama, Philea ou 

Ahava. O Amor, esse personagem mítico, 

desempenha o papel de narrador na história real do 

casal Caio e Maria Augusta, pais da autora Adriana 

Falcão. O Amor se descreve como perfeccionista e 

obcecado pelos detalhes, nada que o impeça de ser 

um bocado descuidado com as consequências dos 

sentimentos que provoca com suas flechas. Assim, 

com uma linguagem poética e ao mesmo tempo 

muito bem-humorada, Adriana revela para seus 

leitores aquilo que poderia ser descrito como uma 

história trágica protagonizada por dois personagens 

atormentados por seus demônios. Apaixonados, 

Caio e Maria Augusta se casam no Rio de Janeiro 

da década de 1950 e têm três filhas. Todo o 

sentimento que eles compartilham não impede que a personalidade exuberante de 

Maria Augusta se torne mais obsessiva e asfixiante com o passar do tempo, apesar 

dos medicamentos e dos tratamentos psiquiátricos. Caio, por sua vez, aprofunda uma 

melancolia que existia nele desde a adolescência, e que culmina nos anos 1970 em 

tentativas de suicídio. Mais do que uma história com um final dramático, trata-se de 

memórias afetivas que alternam momentos de intensa felicidade e outros tantos de 

dor, como acontece nas melhores famílias. 

(Sinopse do site da Livraria Cultura) 
 


