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 Crónica dos bons malandros
Autor: Mário Zambujal 
Editora:Quetzal

  

O caso de Zambujal tem a ver com o humor, que nele é espontâneo, à flor da
jornalística pele, mas não se reduz a isso: Os Bons Malandros, obra de estreia,
são um feixe de peripécias bem urdidas, ligadas entre si quase pela mesma
cumplicidade que vai proporcionar à quadrilha de Renato o roubo do século - e o
flop do ano.» «(...) Aí ganha Zambujal esta sua primeira partida, juntando-lhe
oportunamente aquele q.b. de subversão linguística sem o qual continuaríamos
hoje lendo, tristes, as prosas anterianas de Figueiredo dos anos 10.
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O Diário de Zlata
Autor: Zlata Filipovic 
Editora: Asa

  

No seu diário de menina, com as suas próprias palavras, inscrevem-se dia a dia
os reflexos da vida que a cerca.De repente, a guerra rebenta às portas de sua
casa. os temas mais vulgares cedem então lugar ao medo, à cólera e à
incompreensão. O universo de Zlata cai em pedaços. Os bombardeamentos e os
atiradores solitários semeiam a morte; falta a água, a electricidade, os
alimentos...
Zlata chora a sua infância destruída, mas continua a escrever e a testemunhar.
Hoje, quando os conflitos trágicos da ex-Jugoslávia se enredam em negociações
sem fim, a voz desta jovem de Sarajevo ajuda-nos a compreender melhor os
sofrimentos e o desespero de um povo inteiro.
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O M@il da Mafalda
Autor: Ana Sofia Ferrão 
Editora: Texto Editora

  

Mafalda está de parabéns, pois vai fazer o 12º ano na Big Apple. Por
outro lado, vai ter de dizer adeus as amigos e ao namorado. Felizmente
existe o correio electrónico…. 
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