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Título: Petalled Sonia 
Autor: Anastasia Volkhovskaya 
Editora: The Blueberry Bear Books 
Género: Infantil 

Em torno do livro "Petalled Sonia" 
— uma obra escrita por Anastasia 
Volkhovskaya e ilustrado pela Yana 
Fefelova que se baseia na história 
real de Sónia Cartaxeiro, que tem um 
problema crónico de insuficiência 
renal — está em marcha uma cam-
panha de crowdfundmg para anga-
riar fundos para a Operação Nariz 
Vermelho. 
Esta obra dirigida a crianças e a 
adultos é uma espécie de tributo da 
escritora "à coragem e à resiliència 
de Sónia; que desde tenra idade tem 
vindo a lutar pela vida e pela felicida-
de e como tal pode ser um exemplo 
a seguir para outros "corações fortes, 
em corpos frágeis" que não se dei 
xam vencer pelos problemas. 
Todos os lucros desta campanha se-
rão doados à Operação Nariz Verme-
lho que ajuda a iluminar os dias das 
crianças que nos hospitais portugue-
ses têm também elas batalhas para 
enfrentar. Neste momento os douto-
res palhaços visitam semanalmente, 
durante 42 semanas por ano, 13 
hospitais abrangidos pelo programa. 
A equipa de artistas é constituída por 
22 Doutores Palhaços e nos bastido-
res trabalham nove profissionais. 
O lançamento do livro está marcado 
para o dia 3 de dezembro, a partir 
das 17h00, na Livraria "Leituria; em 
Lisboa. 
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Título: Naquela Ilha 
Autor: Ana Simão 
Editora: Marcador 
Preço: 13,50€ 

A autora de "Naquela Ilha" ficou 
conhecida quando, em 2014, publi-
cou o livro "A Menina dos Ossos de 
Cristal; em que abordava a osteo-
génese imperfeita, uma doença rara 
que acompanha a vida de Ana Simão 
desde sempre. Nesta nova obra ao 
longo de 224 páginas narra uma 
história diferente que assenta num 
amor complicado entre uma jovem 
e um homem mais velho. Mas além 
de relatar a relação improvável entre 
as duas personagens principais, este 
livro dá também a conhecer o arqui-
pélago das Berlengas, o cenário que 
a escritora escolheu para a história 
romântica. 
"Parece que ainda estou a ouvir aque-
la voz nova. Fecho os olhos e procuro 
-a dentro de mim. Consigo escutá-la. 
Gosto dela. É uma voz rouca de mel, 
serena e macia. Foi a única voz que 
ouvi quando regressei a mim. Estava 
tão perto e as outras tão longe. Não 
sei quanto tempo estive ausente, mas 
foi aquela voz que me trouxe à vida. 
Nunca a vou esquecer. Nem quero. 
Percebi naquele instante que estava 
viva e em segurança. E isso foi bom. 
Não sei quem é. Queria tanto agra-
decer-lhe: salvou-me a vida. Não sei 
como o vou encontrar. Já perguntei, 
mas ninguém sabe." (excerto) 

Titulo: O Velho Malaquias e o seu 
espelho mágico... Entre outros contos 
Autor: Nuno Meireles 
Género: Contos 

Com um conto guardado na gaveta, 
Nuno Meireles decidiu que esse era 
um ótimo pretexto para escrever um 
livro de contos. Os 12 que com-
pletam esta obra, segundo o autor, 
pretendem fazer com que "o leitor 
faça uma reflexão sobre a sociedade 
em que está inserido e talvez sobre as 
suas atitudes no dia-a-dii'. 
"Durante a leitura deste livro e dos 
seus 12 contos, a probabilidade de 
o leitor se rever em todos os senti-
mentos é bastante elevada. Uma obra 
que proporciona momentos para rir, 
chorar, pensar muito, sentir raiva e, 
sobretudo, vontade de fazer algo para 
melhorar o mundo em que vivemos. 
É um livro simples mas com muitos 
sentimentos; refere a sinopse da 
obra. Nuno Meireles já publicou um 
romance autobiográfico e dois de fic-
ção — "A Vida e Eu; em 2007, "Duas 
vidas, um destino; em 2010 e "Amar 
Depois de Amar; em 2013, respeti-
vamente. O autor do "O Velho Mala-
quias e o seu espelho mágico... Entre 
outros contos" participou, ainda, na 
coletânea de contos e poesia «Lugares 
e Palavras de Natal — Volume II" da 
editora Lugar da Palavra, em 2014. 
Nuno Meireles tem paralisia cerebral, 
é natural de Amarante e licenciado 
em Engenharia Informática pela Es-
cola Superior de Tecnologias e Ges-
tão de Felgueiras do Instituto Politéc-
nico do Porto. É também mestre em 
Sociologia pela Faculdade de Letras 
do Porto e doutorando em Sociologia 
na Universidade do Minho. 


