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Biografia autorizada de Grace Kelly chega ao Brasil

PublishNews - 07/02/2014 - Redação

Obra traz depoimentos exclusivos da princesa e atriz

Nos anos 1970, o biógrafo de celebridades Donald Spoto preparava a biografia do diretor

Alfred Hitchcock quando teve seu primeiro contato com a atriz e princesa Grace Kelly. O

resultado não foi somente a publicação da biografia e Hitchcock, mas também o

nascimento de uma grande amizade entre Donald e Grace. A partir de relatos de parentes,

amigos e colegas de trabalho e das inúmeras confidências feitas pela atriz, Donald

escreveu o livro Grace Kelly – A vida da princesa de Hollywood (Prata Editora, 256 pp., R$

39,90). O livro traz a infância, o relacionamento com os pais e irmãos, a sua admiração

por seu tio (e ator) George Kelly, trechos de diálogos de seus filmes e peças, além de,

claro, seus amores. Outro título, Grace - a princesa de Mônaco deve chegar ao Brasil

ainda nesse ano pela LeYa. Os livros devem pegar carona com o filme Grace: a princesa de Mônaco que

terá Nicole Kidman no papel de Grace Kelly. O filme dirigido por Olivier Dahan deve abrir o festival de

Cannes, em maio.
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