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LOVE IS FOREVER I was searching; you were on a mission, Then our hearts combined like a neutron star collision, I had nothing left to lose, you took your time to choose Then we told each other with no trace or fear that Our love would be forever And if we die, we die together and lie, I said never Cause our love, would be forever The world is
broken, and halos fail to glisten We try to make a difference but, no one wants to listen Hell the preachers Fake and proud, there answering will be cloud Then they'll disappear like snowflakes in an ocean Love is forever And we'll die, we'll die together and lie, I said never Cause our love, can be forever Now, I've got nothing left to lose, you take your
time to choose, I can tell you now without a trace of fear that My Love, will be forever And we'll die, we'll die together And live, I will never Cause our love, will be forever TRIÂNGULO AMOROSO ADOLESCENTE
DOMINA NOVO CREPÚSCULO O pôster do filme, que sucede Lua Nova Os produtores de A Saga Crepúsculo: Eclipse contrataram
um diretor de filmes de terror para dar mais ação à série, mas acabaram fazendo um filme de amor. Clique e Assine Se, por um lado, não há nada de particularmente retrógrado no triângulo amoroso que movimenta a trama (a fórmula, afinal, continua por aí), por outro, tampouco há acenos pertinentes à crescente demanda por protagonistas
femininas muito bem resolvidas, obrigada. Mesmo que ele não a obrigue a nada, a reação que tem quando Edward vai embora faz lembrar um relacionamento abusivo”, explica a especialista, para quem a relação quase “paternal” entre a estudante e um vampiro também pode fazer apitar alguns radares modernos. “Por enquanto, uma coisa é certa: a
autora está se arriscando ao escrutínio de leitores que, há dez anos, pensavam muito diferente”, alerta a professora Danielle Lhoret, mestre em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e editora de Literatura do portal Minas Nerds. É de se questionar, contudo, se a ávida lupa pós-moderna há de deixar passar a súbita
paixão do lobisomem Jacob pela filha recém-nascida do casal protagonista. Com direção de David Slade, Eclipse estreia em mais de 20 países no dia 30 de junho. Um dos filmes mais esperados do ano, Eclipse, traz consigo uma das cenas mais esperadas da saga vampiresca: Edward, interpretado por Robert Pattinson, pede a mão de Bella, Kristen
Stewart, em casamento. A revista InStyle conseguiu detalhes do anel que o vampiro entrega à sua amada, e que até mesmo já ganhou uma versão real. Para seguir a risca o modelo descrito por Stephenie Meyer no livro, Grant Swain, responsável pelo departamento de arte do terceiro filme da Saga, começou uma pesquisa sobre anéis da era
vitoriana. Ainda assim, mocinhas do século XXI já não aceitam de bom grado que uma fossa interminável e uma tentativa de suicídio motivada pela ausência do amante termine em uma reconciliação, como se nada tivesse acontecido. Adepta da saga Crepúsculo em sala de aula desde o lançamento dos primeiros livros, Danielle percebeu a mudança na
reação das alunas de ensino médio à trama. Como Midnight Sun pode mudar sua memória do romance de Bella e Edward Sol da Meia-Noite, o mais recente livro da saga, tem 739 páginas, custa R$59,90 na versão impressa, e R$39,90 na versão digital. A saga Crepúsculo foi adaptada em cinco filmes para o cinema, que em conjunto arrecadaram US$
3.3 bilhões na bilheteria mundial. ECLIPSE Mais uma história da saga vampiresca Crepúsculo está prestes a invadir os cinemas. MÚSICA DO FILME Muse já esteve nas duas primeiras produções de Twilight. "Realmente o triângulo amoroso está no seu momento mais quente, no seu auge em Eclipse", disse Lori Joffs, de 36 anos, criador do site de
fãs TwilightLexicon.com. Não estou pronta para fazer isso ainda, quero algo novo. E os fãs provavelmente vão ficar contentes. Mas, além disso, dois ex-rivais - o lobisomem Jacob Black (Taylor Lautner) e o vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) - têm de se unir para salvar o objeto de seu desejo, Bella Swan (Kristen Stewart), que está sendo
perseguida. David Slade é o terceiro diretor em três filmes da série. Para, por fim, apelo dos fãs e acalmar ânimos, Neutron Star Collision (Love is Forever), foi confirmadíssima. “Na prática, ele é um homem velho, com muitos anos de experiência e muito dinheiro, enquanto ela é a menina solitária que tem problemas com o pai e se refugia no
relacionamento. Há mais 2 livros nesse mundo que quero escrever. A pré-estreia do novo filme da saga em Los Angeles, em 24/0/2010, atraiu uma multidão ruidosa de adolescentes, ávidos pela habitual mistura de lobisomens e vampiros. Uma vez imersa no universo dos vampiros, a garota, vivida nas telonas por uma inexpressiva Kristen Stewart,
abandona os amigos de colégio e devota o resto de sua vida ao parceiro imortal. A onda de nostalgia que inunda o entretenimento nestes tempos de pandemia começa, aos poucos a respingar na literatura. Os próximos meses dirão se o romântico vampiro cairá nas graças da geração coronavírus. “Já achava esquisito desde a primeira vez que li. Óbvio
que ninguém leu pensando assim na época, mas pode ser uma questão agora”, avalia Danielle. Moro fala a VEJA: ‘Não sou mentiroso’ Em entrevista exclusiva, ex-ministro diz que apresentará provas no STF das acusações contra Bolsonaro. SOURCE: www.msn.com Tєαchєя Gєαиє Pσtєяїkσ Stephenie Meyer revelou planos para mais dois livros para a
saga Crepúsculo durante uma live no YouTube. Embora incerto, o futuro de Sol da Meia Noite pode ser vislumbrado à luz da versão adulta da saga Crepúsculo, bem mais polêmica que a inspiração infanto-juvenil e que também contou com um “spin-off” do lado masculino na tentativa de reaquecer o mercado: 50 Tons de Cinza, de E. A novidade foi
recebida com alguma empolgação por parte dos antigos leitores no Twitter, mas, ao mesmo tempo, trouxe consigo um questionamento pertinente à época na qual Meyer decidiu levar adiante o projeto quase arruinado pelo vazamento de doze capítulos em 2015: será sua bem-sucedida saga adolescente capaz de sobreviver aos tribunais do
cancelamento? Mas sim, sei para onde ele vai e então terá de lidar com a traição. Desde que metade do novo livro apareceu na internet, ventila-se que a história contada pelo próprio Edward tem, justamente, o objetivo de diluir as acusações de sexismo feitas pelos que, lá nos anos 2010, já se debruçavam sobre o assunto. Eclipse, que estreia no resto
dos Estados Unidos e em todo o mundo em 30 de junho, deve se tornar um dos maiores sucessos de bilheteria do ano. Há vários pontos na história que requerem um cuidado extra nestes tempos”, diz a ex-fã Juliana Duarte, também do grupo Minas Nerds. Vale lembrar também que, como qualquer universo fantástico infanto-juvenil, o mundo de
Crepúsculo tem suas próprias idiossincrasias (a começar por um vampiro que brilha e, mesmo morto, é capaz de engravidar a mocinha), razoavelmente digeríveis à base de alguma suspensão de descrença – a capacidade de imergir na história sem levar em conta que, bem, criaturas mágicas não existem. Inscreva-se aqui para receber a nossa
newsletter Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira. Para protegê-la, o clã vampiresco de Edward e o bando de lobisomens de Jacob se unem contra os sugadores de sangue invasores. Alguns fãs temiam que ele deixasse a história sombria e sangrenta demais, mas quem já viu disse que o amor continua dando o tom. E
mais: a pandemia nas favelas e o médico brasileiro na linha de frente contra o coronavírus. Pattinson, de 24 anos, disse recentemente a jornalistas que na vida real preferia estar na pele de Cullen, que corre o risco de perder a namorada para um rival. Nesta segunda-feira (4), a legião de fãs que, há uma década, viveu a adolescência inebriada pelo
tórrido romance entre uma menina sem graça e um vampiro brilhante foi presenteada com a notícia de que a escritora americana Stephanie Meyer, autora da série literária Crepúsculo, lançará um spin-off da trilogia que arrecadou 3,3 bilhões de dólares no cinema. Sol da Meia Noite (Midnight Sun, em tradução livre) nada mais é do que a história do
primeiro livro narrada pelo atormentado Edward Cullen, o protagonista bonitão que disputa a atenção da estudante Bella Swan com um lobisomem igualmente bem-dotado. Na verdade, é quase senso comum que a jovem Bella é tudo, menos independente. “As meninas de incomodam com a relação de profunda dependência da Bella com o namorado.
O roteiro de Melissa Rosenberg é baseado na obra homônima de Stephenie Meyer. Em Eclipse, vampiros recém-convertidos caçam Bella. Já rascunhei um capítulo do primeiro, então sei que está lá. Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Ele, então, pediu a quatro joalherias
diferentes a criação de modelos do anel. No entanto, Stephenie não ficou satisfeita com os itens e desenhou, ela mesma, um modelo de anel de noivado que foi mandado para Rick Thurber, o mesmo profissional que fez todas as joias com o brasão da família Cullen usado por Edward e seu clã nos longas. Depois de aprovado pela escritora e Grant, Rick
criou o acessório a partir de um molde de cera e incluiu pequenos diamantes na sua superfície. O item, que foi feito em Portland, nos Estados Unidos, foi então enviado para Vancouver, no Canadá, onde o longa estava sendo filmado. Para leitores dos livros da série, de Stephenie Meyer, não será surpresa descobrir quem conquista o coração de Bella
no filme. L. E se, por um lado, James encarou o desafio de humanizar – ainda que sem muito sucesso comercial – um homem com desejos sexuais, digamos, incompreensíveis (para fazer jus à fala memorável), a Meyer cabe o obstáculo de conquistar as leitoras do século XXI com o retrato do pensamento de um jovem que escapou da morte em meio à
pandemia de gripe espanhola. Há quem jure que, desde cedo, o negócio tem ares de pedofilia. Leia nesta edição. Ele chegou algumas horas antes da cena ser filmada. Na prática, contudo, trata-se de uma forma de manter a história viva. Bella, Jacob e Edward se refugiam numa montanha nevada, e os meninos - que no segundo filme já haviam
demonstrado seu amor por ela - precisarão decidir quem ficará com a moça, e quem a deixará para sempre. Eles têm que lidar com isso, e não vai ser tipo ‘ei, você vem até aqui e a gente luta’, sabe?”. James, deixou fãs à deriva com Grey – a que parece, o imã da saga está mesmo na reprodução (fiel ou não) do desejo feminino. Os caras maus
claramente não vão deixar ele em paz. Para mim, muito da alegria em escrever vem de criar e quero muito criar novos mundos, novas regras e novas mitologias.” Questionada sobre destinos de alguns personagens, Meyer revelou que um dos livros mostrará a vida de Freaky Fred, um recém-criado por Victoria que foge durante a batalha em Eclipse:
“Não vou responder perguntas específicas por conta de spoilers! Porém, planejo ver Fred novamente, ele ficou vivo por uma razão. Que história, não? Mas os verdadeiros heróis do filme são os dois amantes que disputam o afeto de uma adolescente. Em Eclipse, Bella (Kristen Stewart) e Edward (Robert Pattinson) estão juntos, mas a relação dos dois
está ameaçada pelo aparecimento de Victoria (Bryce Dallas Howard), uma vampira do mal que reúne um exército para iniciar uma guerra contra os Cullen e os lobisomens. Continua após a publicidade Há quem jure que o moço seria um “protetor” – ao menos, enquanto a rebenta meio humana, meio vampira, for criança. - Eu nunca estaria na posição
de Jacob, porque aí você acaba sendo o cara que desmancha um casal. Ressalte-se, por fim, alguns comportamentos tipicamente conservadores – ainda que não necessariamente nocivos – adotados pelas personagens: em pleno século XXI, não é todo dia que se depara com um romance no qual o rapaz zela pelo sexo só depois do casamento (um claro
reflexo da criação mórmon de Meyer). A recepção do público diante de um enredo escrito por um personagem nascido no amanhecer (com o perdão do trocadilho) do século XIX só será conhecida a partir de 4 de agosto, quando a obra estará à venda nos Estados Unidos. Ele não aparecerá no próximo livro, mas no que vem após esse. Por isso, era de
se esperar que “Eclipse” também fosse embalada por alguma da banda. Novamente, há que se pontuar as nuances: nada na história aponta para o não-consentimento da relação ou, tampouco, para a existência de qualquer pressão psicológica por parte do rapaz. Mas ver o romance se desenrolar - Jacob roubando um beijo de Bella, ou Edward lhe
prometendo casamento - deve fazer os fãs suspirarem. Perguntada se o lançamento de Sol da Meia-Noite, livro que mostra a história pela perspectiva de Edward Cullen, a inspirou a criar novos enredos nesse universo, a escritora afirmou que já tem ideias para novas sequências: “As histórias estão lá.
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