UMA NOVA HISTÓRIA SE CONSTRÓI NAQUELAS PAREDES,
CUJAS MEMÓRIAS ESTARÃO ATRÁS DO TAPUME

A narrativa de Mariângela Haddad convida o leitor a explorar, em
imagens, os começos e recomeços que uma casa presencia

Os moradores de uma casa deixam sempre marcas nas paredes de seu lar: uma planta,
um porta-retratos, tinta na parede, um quadro novo. Ao mesmo tempo, a vida também
deixa marcas nas pessoas, com cada recordação e memória.
É inevitável, então, que casas, assim como pessoas, tenham muitas histórias para contar.
Atrás do Tapume é um livro de imagens que mostra que cada começo é um final e um
recomeço. Com possibilidades narrativas muito além do usual, a autora Mariângela
Haddad construiu um livro que pode ser lido de frente para trás e de trás para frente,
contanto e recriando a história de uma casa.
Nas palavras da autora: “Muitas casas ainda moram em mim. Elas guardam minhas
memórias e me alimentam de emoções. Quando vejo um tapume, sei que por trás dele
vem sempre uma transformação – e nessa hora, torço para que haja muitas fotos,
anotações e registros da vida que aconteceu ali”, diz.
Atrás do Tapume é um lançamento da Editora do Brasil, parte da coleção Cometa
Literatura.
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Sobre Mariângela Haddad
Mariângela Haddad é mineira de Ponte Nova e vive em Belo Horizonte. Começou ilustrando
livros em 1982, e passou por jornais, jogos infantis, cinema e moda. E sempre – até hoje – livros,
muitos livros. Venceu o Prêmio Jabuti e o Prêmio de Incentivo no Concurso NOMA, no Japão,
como ilustradora, e também os prêmios Barco a Vapor e Cepe como escritora.
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