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Livro do mês: As férias
Breve biografia da autora
Sophie
Feodorovna
Rostopchine,
a
Condessa de Ségur, nasceu em 1799 em São
Petersburgo. Passou a infância em Voronovo, na
propriedade da família, recebendo dos pais uma
educação muito severa. A mãe era uma mulher
austera e muito católica. O pai era general e conde.
Em 1817, o conde caiu em desgraça e
exilou-se
em
França
com
a
família. “Sophaletta” não voltaria a ver a terra natal.
Em Paris, foi apresentada a Eugène de Ségur com
quem casou em 1819.
Aos 58 anos, a Condessa de Ségur publica
o seu primeiro livro, Novos Contos de Fadas. Foi o
seu marido que a apresentou ao editor Louis
Hachette.
Este ficou logo encantado com as histórias
que a condessa escrevia para os netos. Para as
publicar, decidiu criar uma coleção de livros
destinados aos jovens. Sophie de Ségur escreveu
cerca de 20 romances para o editor.
O êxito da obra manteve-se até hoje.
Sinopse:
Eis que chegam as férias grandes!
Na mansão de Fleurville todos estão animados: pesca,
caça às borboletas, construção de cabanas… Camila,
Madalena, Sofia e os seus três primos não têm mãos a
medir. Mas a grande surpresa acontece com o regresso do
senhor de Rosbourg e de Paulo, que todos pensavam ter
morrido com os pais de Sofia, num naufrágio. As férias
tomam então um gosto diferente com o relato que este
primo de Sofia vai fazer das suas viagens.
“[…] Voltando à historia, eu estava descalço e pisei uma
serpente que me mordeu. Avisei o Paulo e corri em
direção ao mar, para lavar a mordedura. A meio caminho,
senti a cabeça a andar à roda, faltaram-me as forças e caí.
Ao ver a perna negra e inchada, pensei que ia morrer. […]”
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