
Memórias do submundo, de Rodger Klingler, segue a trajetória 

do best seller Meu nome não é Johnny contando a história 

verídica de um alemão que passou 4 anos terríveis em um 

presídio no Rio de Janeiro. Ele veio ao Rio como turista e se 

fascinou com o submundo carioca. Neste livro, Klingler relata 

detalhadamente as experiências com sexo, drogas e na cadeia...

„Memórias do submundo“ 
Rodger Klingler 

Memórias do submundo conta a história verídica de Rodger Klingler, um alemão apaixonado pelo Brasil que visita o Rio de 

Janeiro e se hospeda em Copacabana. Sua história não passaria de um clichê não fosse seu exagerado fascínio pela realidade da 

prostituição e do tráfico com que ele se depara na cidade maravilhosa.

Klingler, que nunca havia experimentado drogas em seu país, se encanta com a realidade que o cerca no mais famoso bairro 

brasileiro e logo se torna usuário de cocaína. Além das mulheres cariocas, o que mais o fascina é o baixo custo da substância no 

Brasil - principalmente se comparado ao da Alemanha. O deslumbramento é tanto que ele decide voltar para sua cidade, juntar 

dinheiro e retornar ao Rio de Janeiro para comprar cocaína, para revender na Alemanha por um preço muito mais alto.

Klingler então volta ao Rio com a quantia necessária para pôr seu plano em ação. Mas não era uma tarefa tão simples quanto ele 

imaginava. Agora, após quatro terríveis anos vivendo a realidade dos presídios cariocas - relatados detalhadamente neste livro - , 

ele já sabe. Hoje trabalhando como roteirista em seu país, casado e com uma vida estável, Klingler relembra os meses de loucura 

que viveu no Rio, seguidos do terror que conheceu nos presídios cariocas.

Rodger Klingler nasceu em Nuremberg, em 1964. Atualmente vive em Ingolstadt, próximo a Monique, tem uma filha e trabalha 

como roteirista. Lançou na Alemanha, em 2005, o livro Das Leben der Anderen [A Vida dos Demais], sob o pseudônimo Calvin 

Gomes. Memórias do submundo é seu segundo livro, o primeiro lançado no Brasil. 
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