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Se você não resiste a uma série e é uma daquelas pessoas que assistem a muitas 

ao mesmo tempo, fica indignado quando uma delas é cancelada, vive esperando por 

novos episódios e novas temporadas, então, aceite: você é um de nós, um viciado em 

séries.  

E viciado em série passa por todo tipo de apuro: você não vê a hora de voltar 

para casa para assistir o próximo episódio porque não consegue parar de pensar: “AHH, 

O QUE VAI ACONTECER?”, ou quando você precisa conversar com alguém sobre o que 

aconteceu no final de temporada, mas seu amigo ainda não assistiu e você não quer dar 

spoiler ou, pior: quando você teve que desligar o computador pois já tinha virado a noite 

e chegou a hora de trabalhar (e a temporada não acabou!). Agora você tem como 

resolver – ou pelo menos aliviar – todas essas preocupações que são sintomas de um 

amante de séries.  

Este livro foi criado para você desabafar todas as suas angústias e frustrações do 

mundo das séries, o suspense de cada episódio, as risadas que nunca esquecerá daquela 

série de comédia que todo mundo já assistiu, e também para não se perder entre tantas 

séries queridas. Conte tudo o que quiser compartilhar sobre essa sua relação de 

dependência dos seriados da televisão.  

Aqui você encontra:  

 Um espaço para listar seus personagens preferidos 

 Os 10 mandamentos do viciado em séries  

 Um planner para você organizar os seriados que está vendo e em qual 

episódio parou 

 E muito mais! 

  



 

 

Argumentos de vendas: 
 

 É o segundo livro da série Minha Vida, obra que fala com o mesmo público de 
livros como Destrua este diário.  

 Guilherme Cepeda e Larissa Azevedo são os criadores do portal Burn Book, que 
reúne conteúdos sobre livros, cinema, críticas, séries de TV e cultura nerd, e tem 
mais de 80 mil seguidores nas redes sociais. 
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Sobre os autores: 
 
Guilherme Cepeda é blogueiro, sonhador e escritor. 
Nasceu em São Paulo, em 1992. Formado em Marketing 
e apaixonado por tecnologia e literatura desde sempre, 
em 2010 resolveu criar um blog para compartilhar sua 
opinião com os amigos. Jamais imaginaria que o projeto 
chegaria tão longe, tornando-se hoje o Burn Book, um 
dos maiores portais de literatura jovem do Brasil. 
Hiperativo e escorpiano, só sabe amar intensamente – e 
isso se aplica aos livros e às séries. Ele ainda acredita na 
magia da Disney.  
 
Larissa Azevedo, ou apenas Lari, nasceu em 1988, na 
cidade de São Paulo, onde ainda reside. Desde pequena 
é apaixonada por arte, cores e literatura. Formada em 
Design Digital, é diretora de arte em uma agência de 
Comunicação. Além disso, é colaboradora do blog Burn 
Book e, como fuga, lê todos os livros que pode, escreve e 
brinca no Photoshop nas horas livres. 
Acompanhe o Burn Book: www.burnbook.com.br/ 

http://www.burnbook.com.br/

