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A primeira autora da INDEX lança o seu novo livro.
Uma coletânea de pequenos contos,
captando instantes fugazes no tempo,
pequenas situações da vida diária,
recordações da infância e hesitações da
velhice,
quase
que
evocando
as
fotografias instantâneas que se tiram e
fixam aquela expressão inesperada de
felicidade ou aquele momento especial de
emoção! Contado num tom quase pessoal,
intimista, narrado muitas vezes na
primeira pessoa, Instantâneos envolvenos em cheiros, imagens e situações
familiares e faz-nos sentir, por vezes,
espectadores da vida alheia, espiando o
que se passa numa rua, espreitando para
dentro do café da aldeia ou ouvindo à
esquina uma conversa de namorados, mas
sempre revelando uma sensibilidade e um
calor humanos que não podem deixar de
emocionar o leitor.
Margarida Leitão nasceu em Angola, cresceu entre a cidade de Viseu e a aldeia
da avó; aos dezoito anos mudou-se para Lisboa. Atualmente, partilha um
apartamento na margem sul com três gatas e uma tartaruga.
O ebook (grátis) já está disponível e pode ser descarregado nas seguintes lojas
(clicar na imagem para fazer download):
Portugal

Brasil

INDEX ebooks é uma editora especializada em ebooks de literatura gay em língua
portuguesa a preços low-cost. A publicação de novas obras de literatura gay por autores
portugueses, brasileiros ou de outros países de expressão portuguesa é muito reduzida,
tal como a reedição de obras esgotadas. Por outro lado, a oferta em português de
literatura gay traduzida é quase inexistente. A INDEX ebooks está focada em facilitar a
todos os leitores o acesso a este acervo de obras. Por isso mantemos os nossos custos
em patamares tão baixos quanto possível. Por isso usamos conteúdos de domínio
público ou com licenças de uso livre. Por isso editamos apenas em formato digital e
estamos 100% online. Por isso oferecemos as nossas edições a bibliotecas para que as
disponibilizem aos seus leitores gratuitamente. Por isso oferecemos serviços de edição
de ebooks a novos autores de manuscritos originais de literatura gay em língua
portuguesa.
O nome da editora faz uma referência irónica à Lista de Livros Proibidos da Igreja
Católica, o Index Librorum Prohibitorum, uma lista de publicações proibidas, os "livros
perniciosos", criada em 1559 no Concílio de Trento (1545-1563), administrada pela
Inquisição, ou Santo Ofício, que foi inicialmente utilizada como ferramenta contra o
avanço do protestantismo e contra a corrupção dos fiéis.

