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A cruzada das crianças, do consagrado
escritor alemão Bertolt Brecht, conta
a história da árdua peregrinação de um
grupo de crianças órfãs que fogem dos
horrores provocados pela Segunda Guerra
Mundial. Juntas, enfrentam toda a sorte
de dificuldades em busca de um lugar
seguro onde refugiar-se. Sem perder a
esperança e a solidariedade, os pequenos
peregrinos lutam contra a fome, o frio,
a miséria e o desamparo.
As ilustrações de Carme Solé Vendrell,
em preto, branco e vermelho, sintetizam
a dramaticidade da narrativa poética de
forma intensa e singular.
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A cruzada das crianças
Este comovente poema narrativo, do consagrado escritor alemão
Bertolt Brecht, conta a história da árdua peregrinação de um grupo
de crianças órfãs que foge dos horrores provocados pela Segunda
Guerra Mundial e que, juntas, enfrentam toda a sorte de
dificuldades em busca de um lugar seguro onde refugiar-se. Sem
perder a esperança e a solidariedade, os pequenos peregrinos
lutam contra a fome, o frio, a miséria e o desamparo.
A força do conteúdo humanista e antibélico é atemporal. O
realismo dos desenhos em branco e preto, de traços rápidos, quase
um esboço, reflete igualmente a crueza da guerra em oposição à
fragilidade das crianças. A cor branca não é o que sobra da página,
mas a voz do inverno implacável. A tradução cuidadosa de Tercio
Redondo garante que os leitores usufruam da expressividade e da
sonoridade do original alemão. Um clássico para todas as idades.
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Bertolt Brecht poeta, dramaturgo e
ensaísta alemão, é considerado um
dos mais importantes escritores do
século XX. Sua extensa obra é um
registro crítico e realista da sociedade
de seu tempo e de sua convicção da
importância da literatura e do teatro
para provocar a conscientização
política dos leitores e espectadores.
Carme Solé Vendrell já ilustrou
centenas de livros, alguns dos quais
também escritos por ela. Ganhou
importantes prêmios, alcançando
reconhecimento internacional. Seus
livros abordam muitas temáticas e
exploram diferentes técnicas e estilos.
Do que trata o livro ética,
convivência, guerra, sobrevivência,
direitos humanos, solidariedade
Gênero livro ilustrado; poesia
narrativa
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