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usufruam de forma lúdica à eterna 
aprendizagem da filosofia do yoga. 
Aliar os lados físico, mental e 
emocional permite trabalhar o ser 
na íntegra e por isso o yoga é uma 
preciosa ferramenta para o 
desenvolvimento de qualquer 
criança. Em muitos países, é prática 
corrente fazer yoga antes das aulas 
nas escolas e infantários. Com 
ilustrações a cores das posturas e 
respetivas instruções, para mais 
fácil compreensão, este manual é 
simultaneamente um livro infantil, 
através da história da Yoguini 
Dharma, a qual fará com que as 
crianças se entusiasmem e tenham 
uma ideia do conjunto e da 
diversidade de posturas antes 
mesmo de se iniciarem nesta 
prática. 
 

Aos 33 anos, Aurélie Valognes já 
encantou mais de centenas de 
milhar de leitores com o seu 
primeiro romance “ Viver na 
Flauta” e o segundo “ Não Há 
Rosas Sem Espinhos”, que se 
tornaram igualmente um sucesso 
nos Estados Unidos e em 
Inglaterra. “ Aconteça o que 
Acontecer” é o seu terceiro 
romance, publicado em Portugal 
pela 4Estações Editora. 
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ACONTEÇA O QUE ACONTECER 
 
Para uma comédia familiar irresistível é preciso: 
Um pai, despótico, egocêntrico, Jacques. 
Uma mãe, em rebelião depois de 40 anos de 
casamento, Martine. 
Os filhos de ambos, Matthieu, eterno 
adolescente, mas prestes a ser pai de três 
crianças. Nicolas, Chef durante o dia e castrador 
a toda a hora. Alexandre, um sonhador pouco 
dinâmico. 
E principalmente... três noras deliciosamente 
insuportáveis! Stéphanie, mãe-galinha 
angustiada. Laura, vegetariana e angustiante, 
Jeanne, a recém-chegada à família, feminista e 
um pouco perdida, cuja chegada vai destabilizar 
o equilíbrio da tribo. 
Introduza-os todos numa grande casa da 
Bretanha. Acrescente-lhe a Antoinette, uma 
avó de uma sabedoria de fazer empalidecer o 
Dalai-Lama, e um cão que se introduz na família 
e que ninguém deseja. 
 
Misture tudo, cozinhe em lume brando... e 
saboreie! 
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