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Nelson Rego lança livro em 19 de março
Um antigo edifício na Cidade Baixa, em Porto Alegre, abriga um mistério
que persegue há anos a família da matriarca Ana, apelidada de Sant’Ana.
Um jovem pesquisador passa a frequentar o local. Entre livros antigos e
registros guardados na biblioteca, ele e sua namorada Lara logo se veem
atraídos pelas histórias da velha, que incluem a morte suspeita de uma

março 2015

fevereiro 2015
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enfermeira e uma carta supostamente redigida por um fantasma. Um
demônio insidioso e provocativo, como explica Sant’Ana. Mas é Silvinha, a

dezembro 2014

neta adolescente, rebelde e roqueira, que acaba despertando o desejo e a
curiosidade do visitante.

novembro 2014

Noite-égua, de Nelson Rego, será lançado pelo Terceiro Selo no dia 19 de
março de 2015 (quinta-feira), a partir das 19h30min, na Palavraria, em Porto

outubro 2014

Alegre.
Primeira narrativa longa do autor, Noite-égua conduz o leitor por um
cenário misterioso, sensual e de um terror velado. Na orelha, Milton Ribeiro
destaca o enredo do livro. “Se por um lado há os livros a serem examinados
e um crime ocorrido décadas atrás, por outro há a algaravia familiar, a
mulher do pesquisador e a muitíssimo insinuante Silvinha, adolescente
roqueira, neta da matriarca. Ana não quer a aproximação da neta e do

setembro 2014

agosto 2014

julho 2014

visitante, quer proteger um deles, não se sabe qual.” O estilo de Rego
constrói, a partir de diálogos e de acontecimentos do passado e do

junho 2014

presente, as peças de um quebra-cabeça narrativo com um desfecho
perturbador.

março 2014

Daimon junto à porta, segundo livro de Nelson Rego, foi agraciado com o
Prêmio Açorianos de Literatura em 2011, na categoria contos. Em dez

fevereiro 2014

histórias que exploram os limites entre arte, morte e sexo, o autor investiga
a existência humana e os demônios internos que regem nossas vidas.

janeiro 2014

Nelson Rego é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
onde atua numa linha de pesquisa que une a Geografia à criação de

dezembro 2013

pedagogias ao mesmo tempo críticas e prazerosas. Além de Daimon junto à

novembro 2013
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porta, é autor de Tão grande quase nada, livro de biografias ficcionais. É
também colunista no jornal Sul 21, onde publica aforismos, minicontos e
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outros textos sintéticos. Ganhou prêmios literários com poesias.
Terceiro Selo é um selo da editora Dublinense dedicado à busca e

setembro 2013

publicação de novos e talentosos autores que produzam uma literatura
compreendida exclusivamente dentro do terreno da ficção. Outras

agosto 2013

informações podem ser consultadas no site www.terceiroselo.com.br.
LANÇAMENTO DE NOITE-ÉGUA, com sessão de autógrafos do autor.
19 de março de 2015 (quinta-feira), a partir das 19h30min

julho 2013

Local: Palavraria (Rua Vasco da Gama, nº 165 – Bom Fim – Porto Alegre –
RS).

junho 2013

Preço: R$ 32,90 (exemplar) / Romance / Formato: 14 x 21 cm / 96
páginas
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