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Como Enlouquecer Sua Sogra – Um dos livros de humor mais vendidos do Brasil 

Sogra, quem não teve, certamente, terá. E, apesar de todo mundo saber que ela é um dos 
inúmeros problemas conjugais, inevitavelmente, ninguém escapa dela, seja no namoro, no 
noivado ou no casamento. 
 
Nas estantes de todas as livrarias brasileiras, está o verdadeiro manual para agitar o convívio 
em família. Um guia que privilegia genros e noras (é claro!). Como enlouquecer sua sogra 
chegou para acabar com o martírio daqueles que sofrem com ela. Muitos sabem o que Amaral 
quer dizer; a diferença é que o autor trata do assunto com bastante humor e doses de ironia e 
sarcasmo, porém sem ofensas. Como enlouquecer sua sogra apresenta um humor saudável, 
que não deprecia a figura da sogra. E pode até ser lido na presença dela! O que ajuda a 
harmonizar o clima familiar. O mais engraçado é que as próprias sogras adoraram o livro. 
“Realmente perturbamos um pouco, mas é só um pouquinho!”, dizem elas. 
 
Agora sua preocupação acabou. Como enlouquecer sua sogra é o “remédio” para a população 
nacional. Este livro além de engraçadíssimo, pode ser a solução para quem não tem sossego 
com a sogra. Para aqueles que a têm, Como enlouquecer sua sogra será um manual de 
estratégias. Aos que não a têm, Como enlouquecer sua sogra será um alerta e um aviso 
preventivo. Agora, o pior dessa história toda é que ela pode virar sua melhor amiga. 

Sucesso de vendas desde 1999. O primeiro e verdadeiro livro de autoajuda! Encomende na 
sua livraria preferida. 
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Sobre o autor: 
Andrey do Amaral (1976) é graduado em Letras/Literatura, com pós em Língua Portuguesa e Gestão 
Cultural. Gosta de viagens, música, cinema, livros. Já foi livreiro e trabalhou com educação indígena. 
Escreve humor, contos e ensaio. Teve seus livros publicados pelas editoras Best Seller, Autodidata, Ao 
Livro Técnico e Ciência Moderna. Atualmente se dedica à pesquisa da vida/obra do poeta paraibano 
Augusto dos Anjos e ao estudo de direitos autorais. É agente literário e presta consultoria a autores, 
principalmente aos novos que pretendem entrar no mercado editorial. Conheça mais sobre o autor e seus 
trabalhos em www.andreydoamaral.com  


