Pré-estreia
POR CAROLINA CHAGAS
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O que voce precisa
fazer em Paraty
Todomêsdejulhoéassim:editorcs,cscritoresctsdclivios
batempemapelosparalclepipedosdacidadcfluminenscparaatualizarahibliotccaccruzar com grandcsnornesdalitcrat ura. tomo a Flip oeste ano acontece entre r e ocjuino.
Marie Clajre antecipa o que (e quem) tem de ser visto:
* Ps palestras de GayTalese,jomalistae cscritoramericano, responsável pela difusão do chamado "newjournalism": narrar thtos como se fosse literatura. Atualmente se
prepara para contar detalhes de seu casamento de o anos.
* Catherine Miliet Depois de descrever suas estripLilias sexuais em A ilda sexual de CatlierineM., ela está lançando o labo B da moeda: A outra ilda de Catlieriue MilIet.
Agora ela comenta como lida como ciúme que tem do marido. A francesa divide a mesa com a irlandesa Edna O'
Brien, que nos anos 60 teve problemas com a censura inglesa ao publicar uma ti-ilogia, Countrv girls, que falava da
vida sexual mais livre das garotas do interior.
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Chico Buarque k intor, com positor e escritorfará
uma passagem relâmpago, sem direito a autógrafos. Dividirá a mesa com o amazonense Milton Hatoun.
* Três outras mesas valem atenção A dos chineses
Ma Jian e Xiran Xue, que falam sobre a China pós-massacre
da praça da Paz Celestial, que completou 20 anosA do escritor mexicano Mano Beilatin, por causa de seus textos e performances contundentes. E o encontro dos autores de H Q
nacional, tendência literária para os próximos anos. A Cia.
das Letras, aliás, acaba de lançar coleção dedicada ao tema.
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OLHA COMO EU TE
AMO Dc Luis Leante,
centra-se numa médica que,
no hospital onde trabalha,
encontra a foto do primeiro
amor e decide rever a relação.
Alfiiguaia, 264 póix, RS50.
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A MORTE DO
GOURMETMtuieI Barber trata de alta gastronomia com menos sarcasmo
que em sua obra anteriol; o
sucesso A elegância do ouriço.
Cia.dasLeti'as, l25Jiágs., P30.
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ZAZIE NO METRÔ im
suar! sita a Paris, uma garotinlia mal comportada dispensa avisita aos pontos tunisticos para conhecer o submundo da cidade luz. Cosac
Nai', 192 págs., R$45.

0 OUTRO 1 )c Iemnhard
Sch link, fala de m
u homem que, após a viuvez, corresponde-se com o amante
da falecida e descobre uma
história que não conhecia.
Recair!, 96pcígs., RS 19.

A VIÚVA CLICQUOT
TilaiJ. Mazzcoconta co
mo uma mulher tomou as
rédeas da vinícola depois da
morte do maiido e revolucionou o mercado de bebidas.
Ra('co, 302 acíís., RS 40.

CRTOONS DA NEW
YORKER Cm dos chai'mes da revista TCil, Yorkcr
são seus inspirados cantoons. O volume deste mês é
dedicado a 'dvogados': Desidu'ata, ç6pcígs., RSo.

Flip
Para quem
gosta e para
quem quer
aprender
a gostar
de livros e
escritores

LIMA

ODIA
SEGUINTE
Jornalista, Lina
de Albuquerque lançou Re
COfl2ÇOS (Versar/Saraiva, t
i6o págs.,
R$ 29) e, como já fez em reportagens (algumas para Manie
Claire, onde já foi editora, ela
comove. São ad relatos de gente
que teve de achar urna saída depois de urna ruptura. Aqui, duas
citações inspiradoras da obra:
«O teatro foi a minha salvação.
No palco, não existe plano fechadoe a cicatriz perdicL a importôncia. O teatro era o único lugar
onde eu não me escondia". Barbara Paz, atriz, que ganhou cicatrizes após um acidente. "Finalmente aprendi o jogo do contente. Uma regra de ouro é mudar
o ângulo de visão. De repente o
que poderia ser mais um revés
se transforma na semente de algo bom lá na frente". João Carlos
Martins, músico, que perdeu alguns movimentos das mãos.

