
Loja alemã escreve livros sob encomenda 
Sergio Correa 

Em uma pequena loja de Berlim, na Alemanha, é possível encomendar livros nos quais o 
cliente é o personagem principal. 

 

 
 

 

"O que você gostaria mais? Uma história de amor, de detetives, de ficção científica ou de 
aventura? E que tipo de personagem você gostaria de ser? Um cavalheiro, uma rainha ou um 
astronauta? Quem sabe uma bruxa ou um vilão?", pergunta Michael Wäser a seus clientes.  

Wäser e sua equipe de escritores escrevem histórias feitas sob medida de acordo com os 
desejos dos clientes: o cenário, a época, o estilo, o tema, o número e a personalidade dos 
personagens, tudo pode ser sugerido ou determinado pela pessoa que faz a encomenda.  

Para ajudar os clientes a escolher, Wäser mostra um catálogo. Nele, estão narrações já 
prontas em todos os gêneros imagináveis, nas quais apenas o nome do cliente como 
protagonista é mudado.  

Esses livros custam US$ 25. Já os escritos completamente sob medida custam US$ 260. 

Presente 

A maioria dos clientes da Loja de Histórias encomenda os livros para dar de presente. 



 
Wäser emprega outros escritores na loja em Berlim 

 

Mulheres e homens pedem romances nos quais aparecem com seus companheiros em 
expedições remotas, resolvem juntos complicados enigmas policiais ou lutam pelo amor um do 
outro em cenários medievais.  

"Também já fizemos histórias para grupos de velhos amigos que queriam dar a um deles uma 
aventura conjunta", diz Wäser. 

Os clientes também podem escolher a capa, o tipo de papel e o tipo de letra usados. No 
futuro, poderão também encomendar ilustrações originais.  

A Loja de Histórias também escreve livros para empresas, como uma clínica médica ou um 
hotel. 

"Para hotéis, escrevemos histórias que acontecem no local, onde todo o pessoal desfila como 
protagonista em salas de conferência, bares, quartos e restaurantes do lugar", conta Wäser.  

A loja também oferece relatos falados. São histórias narradas por locutores profissionais com 
efeitos sonoros e que são entregues ao comprador em um CD como se fosse uma radionovela 
por cerca de US$ 570.  

A idéia de Michael Wäser virou um sucesso. A loja emprega dez escritores e se transformou 
em uma pequena fábrica de fantasias. 
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