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'O sol é para todos' eleito livro favorito dos
britânicos
O Globo

RIO — "O sol é para todos" ("To kill a mockingbird") foi escolhido o livro favorito dos britânicos, numa
pesquisa que ouviu mais de seis mil pessoas. O romance de Harper Lee ficou em primeiro lugar na
eleição do World Book Night, evento que pretende divulgar a literatura distribuindo livros por todo o
país. O World Book Night pede que leitores revelem seus 10 livros favoritos para ler ou doar. Mais de
oito mil obras foram sugeridas este ano.
"É maravilhoso ver as escolhas de tantas pessoas e, acima de tudo, a diversidade dessas escolhas.
Sempre esperamos uma ampla variedade de livros, mas ter um número tão grande de obras
escolhidas é uma grande demonstração do poder e da paixão dos leitores", disse Julia Kingsford,
diretora da World Book Night.
O eclético top 10 traz, na ordem, "O sol é para todos" (676 votos), "Orgulho e preconceito", de Jane
Austen (521); "A menina que roubava livros", de Markus Zusak (489); "Jane Eyre", de Charlotte Brontë
(415); e "A Mulher do viajante do tempo", de Audrey Niffenegger (405); "O senhor dos anéis (399); "O
guia do mochileiro das galáxias, de Douglas Adams (340); "O morro dos ventos uivantes", de Emily
Brontë (309); "Rebecca", de Daphne du Maurier (274); e "O caçador de pipas", de Khaled Hosseini
(270).
Curiosamente Harry Potter não alcançou o Top 10. A caixa com os livros do bruxinho ficou na 13º
posição, atrás de "Deuses americanos", de Neil Gaiman; e "A cidade do Sol", também de Khaled
Hosseini.
A lista com os 100 livros mais votados agora será apresentada a um comitê liderado pela escritora
Tracy Chevalier. Desse panorama geral, um grupo de escritores, bibliotecários e jornalistas vai tirar
25 obras que serão distribuídas na World Book Night do ano que vem, em 23 de abril.
A lista final será revelada em 12 de outubro. Nesse mesmo dia se abrirá o processo para quem quiser
se tornar um doador. Neste ano, a primeira edição da World Book Night teve 20 mil pessoas
distribuindo mais de um milhão de livros.
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