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“O importante não é ter dinheiro, mas
transmitir a ilusão de que ele não anda
longe de mim.”
Assis Chateaubriand (1892-1968), jornalista

“O melhor dos bens é o
que não se possui.”
Machado de Assis (1839-1908), escritor

Os economistas Gustavo Franco e Fabio Giambiagi organizam
uma antologia de citações cujo mote central são frases com dois
dedos de maldade. Mas a maldade que dá título ao livro não é a
da perversidade e a da má índole, e sim um composto formado
de maldade espirituosa, malícia, atrevimento, ironia, de alguns
maus ditos e de muito bom humor.
O resultado é um livro leve, mas ferino, que reúne o humor, a
sabedoria e a maldade de figuras proeminentes do cenário brasileiro e universal, de ontem e de hoje. Nelson Rodrigues, Lula,
Dilma Rousseff, Getúlio Vargas, Winston Churchill, Roberto
Campos, Shakespeare, e muitos outros, entre banqueiros, políticos, escritores, esportistas, filósofos, dramaturgos e cientistas.
Dividido por temas e organizado em ordem alfabética, Antologia
da maldade apresenta mais de quinhentos verbetes, preenchidos com observações originais, inusitadas, afiadas e divertidas
sobre praticamente tudo.

O que representa roubar um banco comparado ao que representa fundar um?”
Bertolt Brench (1898-1956), dramaturgo alemão
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