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este ano foi mais difícil fazer escolhas, mas cá vai.
fotografei-os assim na mesa de jantar, disfarcei o mau jeito para a fotografia com uns efeitos, mas aqui
estão alguns dos livros de eleição publicados em 2015.
as razões são várias, como sempre. reparo agora que há pelo menos três que falam sobre perda (o do
patrick ness levou-me às lágrimas) e dois especialmente divertidos, escritos por davide cali e mac barnett.
um louvor para quem publica livros cuja temática sai fora do padrão. digo isto a propósito de "respira", de
inês castel-branco, com exercícios de respiração que ajudam à calma e concentração, e de "amores de
família", de carla maia de almeida, sobre o conceito de família.
também aparece aqui "pinóquio", numa monumental edição ilustrada por roberto innocenti que eu tenho
dúvidas que seja para crianças, e "segredos na floresta", de jimmy liao, talvez o meu livro de cabeceira
deste ano.
alguns destes livros tiveram mais atenção neste blogue ao longo do ano, basta procurar por aqui.
não queria deixar ainda de referir um par de reedições de livros mais antigos, que equilibram a loucura
das editoras por livros novos:
"cãopêndio", de tóssan, um divertimento visual e semântico, para todas as idades (bruaá).
"quando hitler roubou o coelho cor-de-rosa", de judith kerr, uma narrativa sobre o holocausto, do ponto de
vista de uma menina de nove anos (booksmile).
"o menino dos pés frios", de matilde rosa araújo, para recordar uma escrita que praticamente

desapareceu das histórias para crianças (livros horizonte).
"contos", de hans christian andersen, o tomo de mil páginas com mais de cem histórias para ir lendo ao
longo do ano (temas & debates).
há tantos outros livros que vão transitar para 2016, como por exemplo "poemas do conta gotas", de joão
pedro mésseder e ana biscaia, e "iluminar a noite", de lizi boyd, premiado em bolonha e que é publicado
já nos últimos dias de 2015.

