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Gratis, Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o
Show das Poderosas, Anitta se tornou uma obsessão nacional.
Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos
por qualquer informação a respeito desse furacão. Para matar
essa curiosidade generalizada, Leo Dias, o mais famoso
jornalista de celebridades do país, se debruçou sobre a
história da menina nascida de uma família pobre, no subúrbio
do Rio de Janeiro, que desde a infância sabia muito bem o que
queria ser na vida. Está tudo lá: as aulas de piano com o avô,
as brigas com os empresários, as tretas com outras cantoras,
os amores e desamores, a fé, o futuro longe dos palcos. Leo
mostra que nada na vida da cantora foi fruto da sorte ou do
acaso. O resultado é um livro intenso e explosivo. Aliás, como
a própria Anitta.
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