
Página 1 de 1© Livros de Areia Editores 2005-2010

Press release  |  25.Maio.2010

www.livrosdeareia.com 

www.livrosdeareiaeditores.blogspot.com

livrosdeareia@livrosdeareia.com

João Seixas _ +351 917021891

Pedro Marques _ +351 914189551

Elise Blackwell nasceu em 1964 e é a autora 
dos romances The Unnatural History of 
Cypress Parish, Grub, An Unfinished Score e 
Hunger. Este título foi escolhido pelo Los 
Angeles Times como um dos melhores livros 
de 2003 e os seus “fascínio e originalidade” 
foram realçados por J.M. Coetzee, Nobel da 
Literatura. Elise é neste momento professora 
na Universidade da Carolina do Sul.

Uma obra assombrosa e terrível sobre os cientistas  
soviéticos responsáveis pela preservação das sementes  
raras à guarda do Instituto Botânico de Leninegrado,  
aquando do cerco das tropas de Hitler no “Inverno da  
Fome”de 1942.   ¶   Alena e outros cientistas juram 
protecção às sementes, mesmo na iminência da grande  
fome. Mas o marido de Alena, o nosso cuidadoso narrador, 
não está tão seguro assim... Uma história heróica contada 
por alguém que não soube sê-lo. Ou melhor, por  
alguém a quem a guerra permitiu ver a natureza  
implacável da existência humana, e que decidiu agir  
em consonância.   ¶   E quem, no fundo, consegue 
responder com segurança à pergunta: o amor e a honra  
têm mais força do que a fome?   ¶   “Um romance 
original e cativante, uma exploração do amor e da  
traição e uma evocação sensual do prazer de comer.” 
(J.M. Coetzee)
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Mesmo agora, em dias frios, quando o meu estôma-
go rosna, digo a mim próprio que ganhei direito 
à minha sobrevivência. Mas sei que a redenção, se 
possível, é irrelevante. Um homem é governado 
por apetite e remorso, e eu engoli o que pude.”


