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No romance infatojuvenil &#39;&#39;Naquele Verão&#39;&#39;, a escritora alemã Jutta Richter trata com lucidez as
aflições e incertezas infantis diante de doenças graves
Adultos são pessoas que erram mesmo quando dizem
que estão certas. Machucado e doença, por exemplo. Sempre dizem que não dói. Sempre dizem que vai sarar rápido.
Mas nem sempre é assim. Na verdade dói bastante e demora para sarar. Os amigos Anna, Daniel e Lucas sabiam
disso. Afinal os adultos diziam que doença da mãe de Daniel e Lucas não era nada, que em pouco tempo ela estaria
curada. E não foi isso que aconteceu. Anna era vizinha dos irmãos Daniel e Lucas. Os três viviam juntos em todo tipo
de brincadeira. Quando a mãe de Daniel e Lucas caiu acamada vítima de câncer, as brincadeiras ficaram tristes. Os
adultos diziam que logo ela estaria boa. Mas viviam chorando pelos cantos, escondido das crianças. Diante desse
clima, os três decidiram resolver o drama do jeito deles: se conseguissem pescar um lúcio, a mãe de Daniel e Lucas
ficaria boa de novo. Lúcio era um peixe violento, difícil de ser pescado. Um peixe que não mordia qualquer isca. Um
peixe com 700 dentes. Anna, Daniel e Lucas são os personagens de &#39;&#39;Naquele Verão&#39;&#39;, romance
infantojuvenil da escritora alemã Jutta Richter lançado pela editora Iluminuras. A obra traz uma bela história sobre as
aflições e incertezas infantis diante da doença terminal de uma pessoa querida. E, acima de tudo, sobre a busca de
algum consolo. Mesmo que um consolo impossível. Tudo com muita lucidez. Sem água com açúcar. Serviço: &#39;&#39;Naquele Verão&#39;&#39; Autor - Jutta Richter Editora - Iluminuras Tradução - José Feres Sabino
Páginas - 112 Quanto - R$ 35 LANÇAMENTOS Bagunça Em &#39;&#39;Sabadão Joia&#39;&#39;, obra infantil de
Flavio de Souza, a família do Zeca resolve passar um final de semana na praia. No carro apertado vão oito pessoas,
um cachorro, dezoito bonecas, um forno de micro-ondas, vinte pacotes de fraldas, uma banheira, sete guarda-sóis e
outras coisas mais. O livro é uma divertida continuação de &#39;&#39;Domingão Joia&#39;&#39;. - Editora
Companhia das Letrinhas, ilustrações de Daniel Kondo, 48 páginas, R$ 32. Língua &#39;&#39;Convite à Navegação
- Uma Conversa Sobre Literatura Portuguesa&#39;&#39;, obra da professora Susana Ventura, apresenta a história da
formação da literatura portuguesa ao público jovem. A partir das primeiras manifestações literárias da Idade Média na
Península Ibérica, o livro narra as transformações da língua e seus principais autores - entre eles, Camões e Gil
Vicente. - Editora Peirópolis, ilustrações de Silvia Amstalden, 128 páginas, R$ 32.
Link: http://www.folhaweb.com.br/?id_folha=2-1--3790-20120626

