Release O máximo e as máximas de Machado de Assis

De maneira bem didática, o leitor encontra no livro as várias vertentes da obra de
Machado. Há alguns poemas conhecidos e outros bem diferentes do traço de sua
pena. Encontram-se também comentários e curiosidades sobre todos os romances e
os trechos mais significativos de cada um deles, além de contos, crônicas e filmografia
completa.
Este trabalho pode ser apreciado por professores, alunos e leitores, especialistas ou
leigos. Para quem nunca leu, ou pouco leu Machado de Assis, esta pode ser a ocasião
para compreender a importância de Machado em nossa literatura. Para quem já é fã e
leitor voraz, este trabalho é um roteiro para ratificar a essência do conjunto de sua
obra. No livro, Andrey do Amaral convence o leitor de que Machado de Assis não se
restringe a leituras obrigatórias, e sim a momentos prazerosos de leitura e reflexão.
Mostra-nos um Machado humano, que subiu degrau por degrau e atingiu o ápice em
sua carreira literária, começando com textos mais simples, chegando a obras geniais.
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À venda nas melhores livrarias

Veja o book trailer (LivroClip) desta obra no site do autor ou no You Tube.

Sobre o autor:
Andrey do Amaral (1976) nasceu em Brasília-DF (Brasil) e tem cidadania lusobrasileira. É professor de Literatura e pós-graduado em Língua Portuguesa e em
Gestão Cultural. É agente literário, filiado à Câmara Brasileira do Livro (CBL/SP). Entre
seus principais títulos estão Cuidado: Eu Te Amo (Ao Livro Técnico), O Máximo e as
Máximas de Machado de Assis (Ciência Moderna), Novo e Divertido Acordo
Ortográfico (Ciência Moderna) e Mercado Editorial - Guia para Autores (Ciência
Moderna). Mais detalhes no site: www.andreydoamaral.com

