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t Ia bito 13

[as ~

Iitratura do escrevercri
pr aua esceies,
CíII1ÇS e aUU IOS
Manos GençaWs
vyiirczhsv

ti ovS

ti Há dez anos, na Bienal do
[cru de 1099. Thatitn Rebouças tentava, cor váui,
atrair lãs. Depois rir viria larru esperando seus leitores, a
escritora Fui se dando conta
dii qpue ir sucesso não chegaria tão lacllmente. Snhiit na
cadeira e começou a gritar:
El. gen1e Olha pra cá.
cii sou escritora. Este aqui é
taco livro, e não e porqiti' é
meu, ruas ê uni espetáculo.
Eni p011111 teiripo, a piri
mide de livros, até então iatocarIa. baixou. Thalita
vendeu todos os exemplares, ttiautc de unia editorae
de uni público estupelatos
Perdeu a voz na dia seguln
te e levou uma peruca rosa
-

para chaniar a alenção.
Hoje, Thalita que já vendeu riais de 350 mil excn:•
pIares, é a autora que iii, ii,
escreve para o gPnero aL
lescente. Cora dez anos d:
carreira, ela lança sábad
seu décimo livro, Fala s'r
paiC. às 1611, no Muse'.
Rvpi'thlica, ao Cuide, E
quarto da s&ie, que tens
comum a protagimisti Mh
O primeiro loja Fata se
mãr', narco na carreir:i
Percebi que eástla a
vácuo de literatura puni
se pt'ihlico. Se depenrier ri
adolescentes, nunca vou im
rar de escrever a série
a autora, rindo.
Slmonv Campas. di 2h
anos, começou ainda mais
cedo do que Thallta. à es.
treia ria lavem escritora foi
aos 17 anos, com No shopping, que vendeu mais de
trés nul exemplares e está
cix sua terceira edição. Depois de 'A teia noit&, de
2006, da apresenta a primei
ra empreitada nos contos
com Amostrageni comple-
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26 histórias de iotmdattças:
Perdi minha lainllia
liam acidente e fui convidaxa, lançado na última terça, no: escreveu seu primeiro li- tia pura lalae sobre tiesoas
-Ano que vem pretendo vro, 'A sombra que rue se- que haviam passado por
escrever um romance sobre guia. aos 41 anos. Fruto de grandes viradas tia vida.
a internet canta ela, que ama aliciou literária caiu a Nmmnm pr imeiro momento, reestá conciniurilo o projeto 1h prolessora Marise Eduane,a latei Mas o livro acabou se
na] da laculdade de produ- abra será lançada dia IS, tio tiauslorntautclo no oposto
çào editorial sobre e-book. Cloemnatéque, eia Rotalugo do mmiii' 1-til t'Iilt.l as histórias
No dia a dia da redação luncixtiaru dm11 ins[araçãft
Já a jornalista Adriane Salomão luz o canunho moer- trabalhamos com milhões e não ttittrajiudu
ros
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