MOROCCAN-POUFFE.COM Ebook and Manual
Reference
UM ANJO DE DOIS ANJOS EBOOKS 2019
Author: Glória Gadelha
Realese Date: Lanzamiento previsto: @@expectedReleaseDate@@
Conhecida nacionalmente por seu talento de melodista e letrista, e parceira de grandes nomes da música popular
brasileira, como o saudoso Sivuca, Glória Gadelha mostra sua essência literária em Um Anjo de Dois Anjos (selo
Escrituras), uma coletânea de onze contos.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Glorinha Gadelha, como é conhecida, usa da musicalidade em seus textos, que, segundo a autora, “são narrativas de
ficção, contos populares, histórias de diversas geografias sentimentais. Trabalho muito com o sentimento de amor e
gratidão”.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
A imagem da capa do livro é do artista plástico gaúcho Iberê Camargo, presente do próprio pintor à cantora. O texto
da orelha foi escrita pelo jornalista paraibano Luiz Augusto Crispim, falecido em 2008, e o prefácio é assinado pelo
também jornalista José Nêumanne Pinto.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
“Num universo pontuado pelo pragmatismo reducionista imposto pela celeridade da ‘nuvem’ cibernética, cunhando
verdadeiros dialetos web, o texto de Glória surge como um farol a apontar o caminho dos desbordamentos líricos. Flui,
assim, para uma narrativa que, através do resgate da emoção, encanta o leitor.”u003cbr /u003e
Mercedes Cavalcanti, escritora, professora do curso de Letras da Universidade Federal da Paraíba, membro da União
Brasileira dos Escritores e da Academia de Letras e Artes do Nordeste.
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