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de 11 de Setembro
por Dulce Rodrigues
Este livro é especialmente escrito em memória de todos os heróis
desconhecidos em geral que, ao longo da História da Humanidade,
têm desempenhado um papel decisivo no desenrolar de muitos
acontecimentos, sem por isso alguma vez terem recebido uma
palavra de agradecimento nem um prémio de reconhecimento por
parte dos seus contemporâneos ou daqueles que escreveram, e
escrevem, a História.
É um hino de louvor, em particular, a todo o povo da cidade de
Gander e das pequenas comunidades à sua volta, pelo caloroso e
eficiente acolhimento que, no dia 11 de Setembro de 2001,
prestaram a cerca de 6.600 pessoas, quase tantas como o número
total dos seus habitantes. Essas pessoas eram os tripulantes e os
passageiros dos mais de 40 aviões que nesse dia tiveram de desviar
a sua rota e aterrar naquela cidade canadiana.
Mas, como toda e qualquer obra de ficção, as personagens deste
livro só existiram na imaginação de quem a escreveu.
ISBN 97885698552094, € 11, 00 ou R$ 25,00

Sobre a Autora
Avó de duas lindas meninas, Dulce Rodrigues escreveu seis livros infanto-juvenis (alguns publicados noutras línguas, como
chinês), dois livros de viagem e uma novela. Participou em diversas antologias internacionais e escreve em vários jornais e
revistas. Autora premiada no 2013 Hollywood Book Festival nos Estados Unidos e em concursos literários na Europa,
incluindo o 2013 London Book Festival, Dulce Rodrigues fala seis línguas vivas e traduz muitos dos seus próprios livros.
Algumas das suas peças de teatro juvenil foram representadas no estrangeiro. Natural de Lisboa, cidade que a viu crescer
e onde fez um curso universitário em Letras e Literaturas, viu-se atribuir mais tarde uma bolsa de estudos pelo GoetheInstitut na Alemanha e uma outra para um curso cientifico com a Open University no Reino Unido, o que a levou a viver
em vários países da Europa. Depois de uma carreira profissional como tradutora de inglês e alemão junto das Forças
Militares Norte-Americanas na Alemanha, e como funcionária internacional da OTAN, organização de que se encontra
aposentada, divide agora o seu tempo entre as viagens e os livros – como leitora e como autora, sobretudo para crianças,
para as quais criou também o projecto www.barry4kids.net (em quatro línguas). É apaixonada por História, em especial a
riquíssima História de Portugal, de que tem feito tema das suas conferências e de artigos publicados em jornais e revistas.
Gosta também de jardinagem, fotografia, arte, música e animais. É membro de diversas associações culturais e literárias
em Portugal e no estrangeiro e representante internacional do Jornal Sem Fronteiras (Brasil) e colaboradora do jornal
BomDia.eu. Visite-a em about.me ou em www.dulcerodrigues.info.

