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A menina olha para o mundo, vê as pessoas nele e as vê como sua escolha. Eu notei desde que eu era uma garotinha que os adultos vivem muito em pares, ela diz nas primeiras linhas. Casais de todos os tipos: mulher com homem, mulher a mulher, de homem para homem, bem como pares de pássaros, coelhos,
elefantes, besouros, pinguins. Até golfinhos podem ser casais. É tudo sobre amor. Ela sabe que não há casais óbvios. Velhos com garotas. Pessoas sombra com pessoas ensolaradas. Pessoas que pensam de um jeito com as pessoas que pensam sobre o outro. São pares que às vezes parecem improváveis, mas são
sempre possíveis. Porque para fazer dar certo, você só precisa de sorte, e então você precisa de compromisso. Ele precisa de respeito. E é claro que viver juntos realmente requer muito trabalho. Tome cuidado e deixe-se cuidar. Aprenda e se permita ser famoso. Pedido, consentimento. Amar alguém é como fazer
prédios ou cozinhar para mesas de milhares de lugares. Mas amar é um bom trabalho. Uma nova edição da Biblioteca Azul, com ilustrações do autor inéditas em Brasil.Na a voz de uma menina que narra o Paraíso dos outros, Walter Hugo Miae diz tudo com simplicidade, estranheza e até mesmo com uma certa
confusão de poesia adequada discurso infantil - ou pelo menos o discurso que os adultos imaginam em crianças. Ou pelo menos uma criança que imagina como é ser adulta. Fascinada pelo mundo, que vê e quer entender, a menina pensa muito sobre o futuro, quando será mais, em tudo que vai abrir, aprender e
fazer. Todas as pessoas são a felicidade de alguém, ela revela na gestão das páginas, para logo imaginar: Um dia eu e essa pessoa desconhecida nos encontraremos por alguma razão, e a intuição pode nos dizer que estamos tirando a vida um do outro. É neste momento que as dúvidas e descobertas da garota
iluminam a nossa. O que mais há na idade adulta que uma criança não pode ver? Qual é o significado do amor, que tem sua origem ou destino em cada casal? O próprio Walter Hugo me disse que o livro teve origem após a escrita do romance Desumanização, no qual contou sobre a perda, falou sobre a rejeição e
refletiu sobre a famosa frase Sartre, transformando-a por dentro: se para o filósofo francês o inferno é diferente, para o escritor angolano que vive em Portugal, outros - é o início da humanidade. Ser pessoa está ligado à sua mãe, ao nosso povo, ao desconhecido ou à sua expectativa — diz o narrador do romance,
também uma menina. Sem nenhum no presente ou no futuro, uma pessoa pensa tão errado quanto um peixe pensa. A partir dessa passagem da Desumanização nasceu Paraíso outros e seus louvores de companhia, casais, amor que passa por eles e vai além. Eu acho que é um objetivo, um significado de vida, se
você quiser, Walter Hugo Miae disse em uma entrevista. As pessoas certas têm a impressão de que somos um coletivo, e aquele que escolhe a solidão, escolhe, de uma forma ou de outra, parar de ser humano. Apesar do texto pequeno, muitas ilustrações, o estilo de escrita que busca criança, você não pode dizer que
o paraíso é diferente de ser um livro infantil. A abordagem desse tema é ingênua e, ao mesmo tempo, séria, perfeita. É uma educação para anexos, valiosa para quando as crianças recebem mais, e também quando as grandes pensam pouco. Uma história que talvez os adultos devessem ler para crianças e crianças,
adultos. Porque o céu também lê juntos. Nunca seremos capazes de dominar o que as crianças serão no futuro, disse a mãe. E quem sabe, devo acrescentar: nem dominamos que no futuro cresceremos. A única coisa que podemos fazer, continuou ele, é dar-lhes uma consciência que tenha valor ético e humano E
talvez eu possa concluir: uma consciência que sempre vale a pena aprender e reaprentar em qualquer idade. Esta é a aposta afetiva de seu livro: apesar da improbabilidade dos casais, das dificuldades da família, das diferenças entre as pessoas que se cercam, somos melhores quando estamos juntos. Para outras
histórias e ficção, siga-me no Twitter ou Facebook Sinopse: Paraíso Outros, de Walter Hugo Miae, ganha uma nova edição da Biblioteca Azul com ilustrações de um autor inédito no Brasil. No céu, a garota vira seu olhar pueril para os casais. Casais de homens e animais, homens e mulheres, mulheres com mulheres,
golfinhos e pinguins. Uma garota que adora intrigas e fascina. Uma garota que, imaginando a vida de outras pessoas, sonha com um homem que ela jamais gostará. Sua voz inocente diz respeito a crianças e adultos. A nova edição deste trabalho do famoso escritor português Walter Hugo me apresenta ilustrações do
autor e texto de Noemi Jaffe na quarta capa. Além disso, esta edição apresenta um texto atualizado, uma nota exclusiva do autor sobre suas ilustrações, um núcleo com cores especiais e uma capa dura. Mais do que um livro, o paraíso é outro convite à vida. Quando sabemos que o amor deve ser a solução, não o
problema, todos saberemos. Parece que só aqueles que cometem um erro em si mesmos são capazes de amar os outros, nosso paraíso é difícil e necessário. Walter Hugo me oferece, como em seus desenhos, unidade na dualidade e vice-versa. Só para aqueles que amam ou aqueles que estão dispostos a amar.
Sou um grande fã de livros curtos. Especialmente poesia ou prosa poética, como no caso do céu outros, o escritor português Walter Hugo Miae. Às vezes tudo o que precisamos em um dia, especialmente quando tudo parece impossível, é uma pitada de amor. Se isso é da sua conta, recomendo este livro. O paraíso
tem outros, segundo o autor, após refletir sobre a expressão popular de Sartre, também presente na obra de Desumanização: Inferno dos outros. Em dois trabalhos de Walter Hugo Miae a narrativa é responsável pela menina. Quem melhor do que uma criança para abrir os olhos para as verdades da vida? Garota
reflete sobre casais - pessoas ou animais - e sobre a aventura que é compartilhar a vida com alguém. Os textos são muito curtos e simples, mas extremamente delicados. Pura poesia! Casais são criados por amor. Estou sempre esperando para entender o que é. Eu sei que é um pouco de amor por ele tanto que faz
você querer ficar. Fique viciado, não faça nada longe. Eis o que casais: as pessoas são muito próximas. Quero dizer, porque mesmo na estrada eles não param de seguir, eles pensam o dia todo um sobre o outro. Às vezes falamos com alguém que pertence a um casal, e essa pessoa nem escuta porque pensa em
quem ama. É um pouco estranho. Quase rude. O amor é um sentimento que não obedece e não se garante. Você precisa de sorte, e então você precisa de compromisso. Você precisa de respeito. Respeito é saber como dar uma volta a todos. Ninguém pode ser esquecido. Estou cada vez mais confiante de que o
paraíso é diferente. Eu vi em um livro adulto. Só li isso: o céu é diferente. Nossa felicidade depende de alguém. Eu entendo muito bem. Na biblioteca azul há ilustrações do autor, que diz que não desenha talento, mas ternura. A única ressalva que estou fazendo sobre o livro - na verdade sobre o e-book - é que o texto
de Noemi Jaffe não integra a edição, como relatado na sinopse de publicações impressas e eletrônicas. O e-book tem um belo layout, perfeito para leitura, mas deixou o texto da quarta capa. Muito ruim! Título: Paradise Outro Autor: Walter Hugo Mother Publisher: Blue Library Pages: 64 Buy on Amazon: Paradise
Others. Saiba mais sobre os produtos usados que são vendidos em nossa categoria Outlet, estes são livros quebrados, mas que preservam a integridade do conteúdo original, permitindo que você leia novos livros muito de perto. Esses produtos podem ter páginas amassadas ou tampas, manchas, arranhões ou sinais
de uso e podem estar fora de suas embalagens originais. DISPONIBILIDADE DE ESTOQUEPara produtos outlet são limitados e, por isso, as oportunidades de compra são únicas. Se houver defeitos no produto após a compra, o consumidor poderá solicitar o reembolso dos valores cobrados pela política de devolução
da Saraiva.IMAGENS NO SITE As imagens são apenas uma ilustração de um novo livro com exemplos de unidades que mostram sinais de uso que podem ou não estar presentes em uma unidade à venda. Os livros utilizados são exibidos no site impresso por USO para destacar outros produtos. LIVRO USADO Livros
de selos vendidos no Estado, Troca Não Autorizada na capa e/ou tampa traseira para identificar produtos que podem não ser trocados. Embalagem e CONTEÚDOOs produtos vêm em embalagens recicladas originais, com possíveis modificações, ou em embalagens neutras herméticas. Não pode conter caixas
especiais e/ou gabinetes, especialmente em kits e caixas. RETORNOO prazo para saques até 7 (sete) dias corridos, dias, A partir da data de entrega. O produto deve ser enviado com todos os seus componentes e na mesma embalagem em que foi recebido. Devido ao estoque limitado das mercadorias, não é possível
trocar produtos, apenas devolvê-los e solicitar o reembolso do valor pago. O valor pago será reembolsado no mesmo método de pagamento utilizado para a compra. Para obter mais informações, verifique nossa política de comércio e devolução.APARÊNCIA E OPERAÇÃOOs livros utilizados podem conter amassados,
marcas, manchas, arranhões ou sinais de uso. Essas marcas estéticas não comprometem a leitura ou a integridade do conteúdo original. Todos os produtos utilizados foram testados e estão em estado de leitura. Leitura. o paraíso são os outros pdf. o paraíso são os outros valter hugo mãe. o paraíso são os outros
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