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Passado ao longo de 28 dias numa pequena cidade litorânea, o romance conta a história de Magnólia, uma enóloga
tão temperamental quanto enigmática, que visita o irmão e os sobrinhos após ter estado três anos distante. Voltar
àquela casa de frente para o mar parece ser uma série de novos testes em sua vida: confrontar o passado, aceitar a
nova situação do irmão viúvo, viver uma nova e arriscada paixão e ser a guardadora de um segredo que pode abalar
toda a sua família. O frágil toque dos mutilados é um drama familiar sobre o reencontro de pessoas que tentam se
explicar, se ajustar e se compreender através de seus sonhos e conflitos.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Alex Sens foi o vencedor do Prêmio Governo Minas Gerais de Literatura 2012, na categoria Jovem Escritor. Segundo
Jaime Prado Gouvêa, editor do Suplemento Literário, u0026#34;Alex Sens Fuziy surge na literatura com traços firmes
de escritor experiente, compondo uma trama magnificamente elaborada sobre os dramas de uma família que se
reencontra numa cidade litorânea e tenta se explicar a partir da morte de um de seus membros.u0026#34; Para
Marcia Tiburi, u0026#34;O mar é, para a ação que aqui se dá, um pano de fundo tão belo quanto trágico. O romance,
desenhado com a meticulosidade da pena de Alex Sens Fuziy, constrói-se nesse trânsito, sobre aquela espécie de
dificuldade consigo que é vivida por cada pessoa quando ser e estar - diante de si mesmo e diante dos outros - não
parecem nada simples. Quando a possibilidade de viver junto com os outros está a cada momento posta em
xeque.u0026#34
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