


Q uando aceitou viver o 

papel de um editor de 

livros em uma novela, Anto-

nio Fagundes não imaginava 

que os diálogos de seu perso-

nagem sobre literatura fos-

sem se tornar tão populares. 

Leitor voraz desde criança, 

ele sempre falou com natu-

ralidade sobre livros e a ex-

periência de leitura. Não por 

acaso, muita gente vem pe-

dir a ele sugestões de títulos 

e autores.

A partir dessas experiências 

nasceu a ideia para este li-

vro: uma reunião de histórias 

pessoais e recomendações de 

leituras, em diversos gêneros. 

Pequenos resumos biográ-

fi cos sobre os autores cita-

dos também estão incluídos, 

para incentivar ainda mais o 

leitor a expandir seus hori-

zontes e mergulhar no mun-

do da leitura.
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ANTONIO
FAGUNDES 
é um dos artistas mais que-

ridos do Brasil. Seu currículo 

como ator, autor e produtor 

ao longo de mais de 50 anos 

de carreira inclui mais de 50 

fi lmes, 40 peças teatrais e 40 

produções de TV, entre nove-

las, séries e teleteatro. Apai-

xonado por literatura, ele 

tem o hábito de ler em qual-

quer tempo livre e costuma 

comprar vários exemplares 

de seus livros preferidos para 

presentear os amigos.

TEM UM LIVRO
AQUI QUE VOCÊ

VAI GOSTAR

ANTONIO FAGUNDES

M uita gente tem vontade de ler mais livros, mas 
não sabe muito bem por onde começar. São 
tantos títulos, tantos autores... e tão pouco 

tempo! Às vezes uma boa recomendação é o empurrão 
que falta para embarcar numa leitura que pode nos 
emocionar, nos fazer refletir ou nos levar numa viagem 
pelo tempo e pelo espaço.

Fascinado por livros desde a infância, Antonio Fagundes 
conta, numa conversa informal, histórias deliciosas de sua 
vida de leitor. De quebra, indica mais de 150 títulos para 
todos os gostos. De fi cção científi ca a histórias de amor, 
passando por história do Brasil, distopias e romances poli-
ciais, ele comenta suas impressões, seus autores preferidos 
e suas leituras inesquecíveis.

Pode ter certeza: tem um livro aqui que você vai gostar.
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