Os UVROS que a gente ami
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Arquiteta ejornalista,a paulis-

Nos anos 1920, três jovens vão

tana JENNY ROS/N viu sua vida

a India em busca do destino

mudar após o nascimento da

delas: Rose tem casamento

filha, como acontece com tan-

arranjado com um oficial in-

tas de nós. E escreveu

glds; Victoria sonha conseguir
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.:m marido também; e Viva,
clama de companhia de am-

REAIS), pequeno guia com su-

bas, pretende rastrear suas

gestões para estimular habili-

origens indianas. Esse é o pon-

dades dos pequenos. Consultores em pediatria e com portamento, entre outros, emba-
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criar
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CPEGSON,

sam os comentários da autora.

REAIS), deJuLIA

romance que capta

as cores e os mistérios do pais.
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Em tempos de e-mail, MSN e

Enquanto escolhia uma profis-

Twitter, as cartas de amor de

são, a estudante de lingua-in-

REAIS),

glesa PHOEBE DAMROSCH tra-

selecionadas pelo professor

balhou como a única mulher

PARA SEMPRE

(GLoBo,
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de literatura EMERSON1HN,

garçonete num badalado res-

tém sabor de nostalgia—o que

tauranteem Nova York. UM ME

nào tira o deslumbramento de
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'é-]as. De Machado de Assis

REAIS) narra com humor uma

para sua amada Carolina, de

experiência de amor pela co-

Henrique VIII para Ana Bolena,

mida e por servir bem ao mes-

os textos traduzem a força do
amor mesmo quando carre-
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mo tempo que permite um
mergulho no exclusivíssimo
universo da alta gastronomia.

gam uma ponta de pieguice.
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PLiblio Aurélio é um senador

9 RECOMEÇOS (VERSAR/SARAIVA, 29

REAIS), de LINA DE ALBUOUER

na Roma antiga com faro de

QuE,jOrnalista e colaboradora

investigador. De visita à vil/a

depoi-

(io uma família amiga, é sur-

de CLAUDIA, reúne
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mentos de famosos e anôni-

peendido por terríveis assas-

mos que superaram grandes

sinatos, que parecem obede-

perdas—de umfilho,uma habi-

o:ra uma profecia.Criado pela

lidade, um grande amor. Difícil

Li iana DANILA COMASTRI

apontaro melhor testemunho,

.NARI, Públio protagoniza

masvale mergulhar na linda história de amor entre Lily e Roberto Marinho, contada com olhar
apaixonado pela hoje viúva.
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muitas outras aventuras, mas,
por enquanto, só o primeiro
volume, CAVE GANEM (RECOED.
39

REAIS), está disponível aqui.
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