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Comunicado de Imprensa 

O Partir dos Ovos foi nomeado para o Desmond Elliot Prize  

O romance de estreia de Jim Powell é um relato notável  
sobre a Europa após a queda do Muro de Berlim 

 

Das avenidas de Paris aos guetos da Polónia em guerra, passando pelo Midwest americano e pelo Muro de 

Berlim, O Partir dos Ovos descreve – de forma ficcionada – o impacto da queda do muro de Berlim e do 

fim da Cortina de Ferro na vida de Feliks Zhukovski, um polaco em Paris que devotou toda a sua vida ao 

Comunismo. Este novo romance do estreante Jim Powell foi finalista do Desmond Elliott Prize.  

 

O Partir dos Ovos tem sido muito elogiado pela imprensa internacional pela forma como descreve o impacto 

do comunismo e do fascismo na História do século XX. “Este notável primeiro romance é uma narrativa em 

parte futurista e em parte de espionagem, que inclui um verdadeiro manual de história da Europa do século 

XX”, garante o The American Spectator.  

 

Para a Publishers Weekly, “esta história consegue pegar em temas recorrentes – os horrores da 

guerra, as decisões tomadas e depois incompreendidas ou lamentadas, os custos de fidelidades 

políticas, a elasticidade das famílias – e molda-os numa história inesperada, comovente e notável. 

Inesquecível”. O estilo pouco usual de Jim Powell também não passa ao lado da crítica. “Fluente, 

invulgar”, diz o Times Literary Supplement, enquanto que o Chicago Tribune escreve: “um romance 

de grande profundidade emocional, escrito num estilo aberto e perspicaz”.  

 

Jim Powell nasceu em Londres em 1949 e estudou em Cambridge, onde tirou um mestrado em História. 

Começou por trabalhar em publicidade chegando a ser director executivo de uma importante agência 

londrina. Fez parte da lista do Partido Conservador, liderado por Margareth Thatcher nas eleições gerais de 

1987. O seu primeiro romance O Partir dos Ovos foi nomeado para o Desmond Elliot Prize. Jim Powell vive 

em Northamptonshire. 
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SINOPSE 
 
“O Partir dos Ovos” leva-nos numa viagem ao coração de um homem extraordinário e aos recantos mais escuros do 
século XX. Transporta-nos das avenidas de Paris aos guetos da Polónia em guerra, passando pelo Midwest americano e 
pelo Muro de Berlim, numa busca comovente e maliciosa, engraçada e inquietante. 
Esta é a história de Feliks Zhukovski, um polaco em Paris. Separado da família pela Segunda Guerra Mundial, Feliks 
devotou a sua vida ao Comunismo. O trabalho da sua vida é um guia de viagem ao antigo Bloco de Leste; a sua vida 
pessoal é um rotundo fracasso. 
Infelizmente para Feliks, chega o ano de 1991. Enquanto a Europa recupera da separação causada pela Cortina de 
Ferro, as certezas da sua vida caem como as lajes do Muro de Berlim. Desorientado, estranhamente livre e 
potencialmente desempregado, Feliks surpreende-se a si próprio ao vender o seu guia a uma empresa americana. Isto 
desencadeia uma série de acontecimentos que vão mudar a sua vida. 
Depois de reencontrar o irmão que não vê há 50 anos, Feliks encara a esperança de encontrar a mãe e talvez mesmo o 
grande amor da sua vida, há muito perdido. Mas primeiro tem de encontrar o seu caminho por entre as ilusões do 
passado da Europa e as convicções sobre as quais baseou a sua vida adulta. 
 


