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…Até aos seis anos vivi com os meus avós numa montanha afastada,
onde as estrelas eram grandes e brilhantes.
Naquela altura, tinha muitas saudades dos meus pais
que viviam na cidade. Agora tenho saudades do meu avô,
que vive na montanha, e da minha avó, que está no céu.
Já não sei bem a partir de que momento é que a minha casa
ficou tão silenciosa.
“Noite estrelada” tem como protagonista uma jovem menina,
cuja narrativa na primeira pessoa mostra a forma como é afetada
pela sua realidade e pelo mundo que a rodeia. É uma história
sobre a solidão e a amizade, a perda e a descoberta,

■ Temática: amizade, família, solidão, bullying,

sobre o crescimento e sobre como a arte e a imaginação

■ Idade recomendada: a partir dos 9 anos.

podem ser veículos de liberdade.

■ Aspetos a destacar: metáforas visuais; natureza;

Evocando, aqui e ali, a magia inegável de A noite estrelada
de Van Gogh, é mais um extraordinário álbum de Jimmy Liao que,
a par de temas recorrentes na sua obra, aborda ainda de forma

liberdade, perda, descoberta.

imaginação e realidade; sentimentos, dilemas,
dúvidas de crescimento; do autor e ilustrador
de “Desencontros”, “Segredos na floresta”
e “O peixe que sorria”.

enternecedora a tristeza e a beleza da vida.
As aguarelas suaves mas intensas sustêm os elementos
surrealistas e oníricos tão característicos deste autor,
envolvendo o leitor numa trama com a qual lhe é
praticamente impossível não se sentir identificado.

Jimmy Liao
(Taipé, China, 1958)
Licenciado em Belas-Artes. Após 12 anos a trabalhar
numa agência de publicidade, uma leucemia levou-o a
repensar a sua vida. Já recuperado, deixou o seu
emprego e dedicou-se a escrever e a ilustrar histórias
de forma autodidata. Desde 1998, tem vindo a
publicar inúmeros livros para o público infantil e
adulto que estão traduzidos em muitos países e que
foram adaptados ao teatro e ao cinema: o filme
baseado em “A Fish with a Smile” obteve em 2006 o
Prémio Especial para a Melhor Curta de Animação do
Festival Internacional de Cinema de Berlim. É um dos
autores asiáticos com maior reconhecimento
internacional.
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