
Davi está no segundo ano do ensino mé-
dio  e fi nalmente tomou coragem para iniciar o 
curso de astrologia que sempre quis fazer mas 
nunca teve coragem de admitir, por medo de so-
frer preconceitos. 

Entre signos e mapas astrais, conhece Milena, 
uma menina incrível, que o deixa encantado 
com seu jeito apaixonante. Tetê, melhor amiga 
de Davi, o incentiva a investir no relacionamen-
to, mas vencer a timidez é um desafi o para ele. 
Ajudar Zeca, seu amigo que passa por proble-
mas amorosos, também é uma difi culdade, pois 
Davi é inexperiente no assunto. 

No fi nal do primeiro semestre, entretanto, uma 
novidade causa um rebuliço na turma: Saman-
tha, colega de classe do trio, apresenta Gonçalo, 
que mora em Portugal e veio passar as férias de 
verão europeu na casa dela, no Rio de Janeiro. 

A chegada do estrangeiro tem efeitos inespera-
dos, e Davi e seus amigos passam a lidar com ques-
tões que nunca imaginaram ter que enfrentar. 

Thalita Rebouças
autora com 2 milhões 
de livros vendidos 

Confissões

tímido, nerd  e 

( ligeiramente) 

apaixonado

garotode 
um

a maneira que arrumei para me blindar foi me 
retrair cada vez mais. Deixei de falar com as pessoas, fi quei 
quieto no meu mundo, nos meus livros, apenas respondendo 
ao que me perguntavam, isolado, sem amigos. Erick e Zeca 
eram as únicas pessoas que se preocupavam em levar mais de 
dois dedos de prosa comigo. 

Por isso a chegada da Tetê na minha vida foi tão impor-
tante. Solar, ela me tirou do buraco em que eu fi quei escondi-
do durante anos com o objetivo claro de não me mostrar para 
ninguém. Nem por  inteiro, nem pela metade. Para  muita 
gente, eu era uma incógnita. Mas quer saber? Até pra mim 
eu era uma incógnita. 

“Eu não gostei deste livro. Eu A-M-E-I! (Assim, gritando cada 
letra mesmo!) Mais uma vez, mergulhei de cabeça em um 
livro da Thalita Rebouças. Chorei, ri, sofri, amei, torci, e a 
cada capítulo me sentia mais amigo de Tetê, Zeca e Davi. 
Acom panhar a história contada pela perspectiva de Davi foi 
lindo, emocionante e leve. Foi incrível vê-lo lidar com seus 
medos e preconceitos. Aliás, este livro fala justamente disso. 
Do despertar de um novo começo, de quebrar tabus e en-
frentar temores. De se abrir para novas verdades que nem 
imaginávamos em nossas vidas. Da importância do amor e 
da amizade, e de saber que sempre é tempo de conhecer mais 
sobre nós mesmos. Romper barreiras e se abrir para o amor 
é uma das coisas mais libertadoras e gostosas de se fazer. O 
importante é ser feliz!”

– maicon santini 
ator e youtuber
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Thalita Rebouças é jornalista de formação, 
mas abandonou as redações para batalhar pelo 
sonho de ser escritora. Deu certo. Aos 25 anos, 
lançou seu primeiro livro, Traição entre amigas (Ao 
Livro Técnico), e, ao longo de seus 17 anos de carrei-
ra, publicou 22 títulos, alcançando a extraordinária 
marca de 2 milhões de livros vendidos, traduzidos 
em mais de 20 países. Suas obras foram adaptadas 
para o teatro (Fala sério, mãe, 2007; Tudo por um 
pop star, 2014; e Fala sério, gente, 2017), e várias 
tiveram seus direitos vendidos para cinema: Uma 
fada veio me visitar (É fada, fi lme com Kéfera 
Buchmann, 2016); Fala sério, mãe (com Larissa 
Manoela e Ingrid Guimarães, 2017); Era uma vez 
minha primeira vez; Ela disse, ele disse; Tudo por 
um pop star e Tudo por um namorado; e também 
Confi ssões de uma garota excluída, mal-amada e 
(um pouco) dramática, seu livro de estreia na Edi-
tora Arqueiro, que, aliás, já se tornou um de seus 
títulos mais vendidos. Thalita tem uma coluna se-
manal no jornal Extra, o Canal da Thalita no You-
Tube, e é apresentadora do The Voice Kids, na Rede 
Globo. Carioca da gema, tem paixão por brigadeiro 
de colher, samba e adrenalina.
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