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Elvis já voa sobre a Baía de Guanabara
A INDEX ebooks tem o prazer de anunciar que
publicou hoje Elvis sobre a Baía de Guanabara
e Outras Histórias, o novo livro de contos de
Miguel Botelho.
Nesta nova coletânea de contos, a ausência ou a
solidão imperam, apenas interrompidas aqui e
ali por uma amizade invulgar (Jony, o
vietnamita) ou por um lampejo de amor que se
desvanece rapidamente (Quatro canções). No
entanto, apesar da coerência temática e de
estilo, não existe monotonia. Uns contos são
mais compridos, outros mais curtos, uns mais
concretos, outros mais vagos, uns mais sensuais,
outros mais românticos... e, para apurar o
"tempero", alguns são mais inesperados (Santa
Fe) e outros mais loucos e divertidos (Elvis)!
"Corro à janela, a tempo de ver a fugaz e
esvoaçante figura de Elvis desaparecer para os
lados do Arpoador. Volto à cama. Sacudo os restos da mancha vazia e acastanhada, e
aliso o lençol no lado da cama que não ocupo. Fecho os olhos e sinto-me sereno.
Sereno e satisfeito, pela certeza de que vi Elvis voar, vivo e reluzente aos primeiros
raios de sol do dia, sobre a Baía de Guanabara."
A versão em ebook é grátis e estará à venda nas seguintes lojas (links para download):
Amazon Kindle, Apple iBookstore, Kobo by FNAC, Samsung Readers Hub, Livraria
Cultura (Brasil) e outras. Também está disponível uma versão em papel (print-ondemand) na Bubok.
Miguel Botelho nasceu no ano em que os Beatles gravaram Love Me Do, o que marcaria
radicalmente a sua vida. Vive em Coimbra, mas habituou-se à contrariedade.
Procrastina por vocação e serve o estado provocação. Escreve histórias vagas nas horas
curtas. Publicou em 2011, Ilha, narrativas, em prosa e em verso, de uma viagem de
regresso (edição de autor).
Mais informação em: www.indexebooks.com/miguel-botelho

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 possíveis. 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. A última edição, publicada em
1948, continha 4.000 títulos censurados por várias razões: heresia, deficiência moral,
sexualidade explícita, incorreção política, etc. Em determinados períodos da história,
obras de cientistas, filósofos, enciclopedistas ou pensadores famosos como Galileu,
Copérnico, Maquiavel, Erasmo de Roterdão, Espinosa, Locke, Berkeley, Diderot, Pascal,
Hobbes, Descartes, Rousseau, Montesquieu, Hume ou Kant pertenceram a esta lista.
INDEX ebooks: livros “proibidos”!
Mais informção em: www.indexebooks.com/press

