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SOBRE O TEMA

Os romances fofos sempre me despertaram uma vontade louca de viver
aquele amor tão incrível retratado ali! São livros, filmes ou séries que
despertam o meu lado sonhador!

Sabe aqueles dias em que tudo parece dar errado? São exatamente nestes
momentos em que prefiro assistir um bom filme de romance fofo para que
meus sonhos possam voltar a ativa!

Romance Fofo

Blog O Paraíso da Leitura

Tem uma frase que Dumbledore fala para o Harry no primeiro filme, Harry
Potter e a Pedra Filosofal: "Não vale a pena viver sonhando e se esquecer
de viver".

Gosto muito dessa frase, mas também gosto de pensar nos nossos sonhos
como objetivos e como pequenas fugas quando se está vivendo algo difícil.
Nos momentos ruins realmente acredito que são os nossos sonhos que nos
mantêm em pé.

O que estou querendo dizer é que, ao assistir ou ler esses romances fofos,
permita-se perceber quais os sonhos e desejos dos personagens em
destaque e o quanto são importantes para o crescimento dos
protagonistas.

Dúvidas, dicas ou sugestões de temas: oparaisodaleitura.blog@gmail.com
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MAIS FAMOSOS
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LivroSérie
Resenha no Blog

Os Bridgertons

LivroSérie
Resenha no Blog

Para Todos os Garotos que Já Amei
bastante linear, até ela perceber que as cartas que escreveu, com toda a
sua sinceridade para nunca enviar aos garotos que ela já amou, sumiram!    
       Pior ainda quando percebe que as cartas foram enviadas aos
respectivos destinatários! A protagonista é uma jovem divertida e caseira,
que adora um bom livro, a qual eu me identifiquei logo no início! 
       São no total 3 livros e 3 filmes.

Livro
Filme

A Barraca do Beijo

Livro
Filme

Os Delírios de Consumo 

       Além do romance presente, também se
mostra bastante divertido! 
       Acompanhamos a trajetória de Rebecca
Bloomwood, uma consumista árdua que,
infelizmente acaba falindo por perder o
controle nas compras. 
       O foco aqui não é o romance, mas ele
ocorre de maneira discreta e fofa!

de Becky Bloom

Daphne Bridgerton não é uma moça comum para 

sua época; não deixa os costumes da sociedade a impedirem de ser
quem ela realmente é. Principalmente sendo criada com sete irmãos, que
a deixaram mais esperta. Um romance de época leve e extremamente
divertido, aquece o coração de quem o lê. 
       São 9 livros e, por enquanto, uma temporada da série televisiva que
retrata a história do primeiro livro.

A vida de Lara Jean está 

e com um romance bem fofo no ar! Tudo
gira, como o próprio título já diz, em torno de
uma barraca do beijo em um evento escolar.
       Recrutando pessoas para participar da
barraca, a protagonista acaba se
aproximando de um crush, o que também
pode a afastar de seu melhor amigo!

Uma história leve 
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Nicholas Sparks
de nos envolver em suas histórias, tanto na leitura, quanto
nos filmes. 
      Nesta indicação, não coloquei um único filme ou livro
justamente por ter vários incríveis que nos emocionam e
arrancam suspiros!
      São histórias as quais eu sou apaixonada e não canso
de assistir. Cada um retrata o amor e a paixão de
maneira intensa. 

LivroFilme

LivroFilme

A Culpa é das Estrelas
faz presente! Vale ressaltar que este também traz uma história
emocionante. 
        Os dois protagonistas sofrem com câncer e acabam se
conhecendo em um grupo de apoio.

LivroFilme

Destaca algumas histórias de romance  Deixe a Neve Cair

MAIS FAMOSOS

O autor tem o verdadeiro dom 

Um romance puro e bem bonito se 

que se conectam entre si. Um cenário acolhedor com,
obviamente, neve e muito amor nascendo! 
           É perceptível o quanto os protagonistas se divertem a
cada cena. Notá-los realmente vivendo, cada momento, é muito
incrível.
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um filme que eu não tenha gostado. Há muitos de natal, aqueles bem estilo sessão da tarde! 
       Tais filmes conseguem retratar o amor da maneira mais linda e romântica possível. Não tem
como não ficar com o coração quentinho após assisti-los!

Hallmark Channel

       A protagonista se depara com uma carta muito antiga em Verona, onde se passa a
história de Romeu e Julieta. A jovem, então, se junta com um grupo que responde às cartas
colocadas no local. 
       Mágico e lindo, o enredo traz dois romances que nos permitem sonhar! 
       Além das paisagens maravilhosas, o contexto trazido se forma de maneira gradativa e
muito bonita.

Cartas para Julieta

Um livro cuja a narrativa se mescla entre o ano de 1960 e A Última Carta de Amor

diferente: imagine que você encontra o amor da sua vida, mas agentes surgem e não
deixam vocês ficarem juntos e continuarem se encontrando. 
        É exatamente isto que ocorre ao longo do filme e nos prende do começo ao fim!

Os Agentes do Destino

Filme

Livro

Filme

Resenha no Blog

o atual, de forma que tudo vai se auto explicando. Abrange dois romances gostosos de
ler: um que deveria ter acontecido em 1960 e outro que deveria estar acontecendo
atualmente. Magnífico é a palavra que o descreve, muita tensão e amor em um livro só!      
      Como o livro é envolto de cartas de amor, em cada quebra de capítulo temos frases,
como se fossem cartas, para ilustrar, uma mais linda que a outra! 
      E, agora temos o recente lançamento do filme que é bem semelhante ao livro!

Este canal possui filmes extremamente fofos e lindos. Acho que não teve  

Este filme me chamou atenção por ter uma temática 

A maneira tão singular do desenrolar de cenas é tão lindo! 

Filme
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quantas vezes eu já o tenha assistido. Adoro a reviravolta que ele traz e todo o
delinear de sua história romântica. 
        Cal descobre que sua mulher o traiu, levando-o a voltar para a vida de
solteiro e mudando a sua perspectiva dos relacionamentos. Mas, quando
encontra um amigo que lhe dá dicas sobre o assunto "conquista", tudo muda.

Amor a Toda Prova

jovem que precisa conquistar seu ex-namorado mulherengo. Na conquista, ela se
une a um professor de biologia, mas esse professor ensina técnicas utilizadas por
animais quando querem acasalar, o que torna tudo animado e meio que um
triângulo amoroso aparece!

Jane, a Virgem

Eu sou apaixonada por este filme, principalmente por não Guerra é Guerra!

Qualquer Gato Vira-Lata

Filme

Filme

Série

Filme

Este filme sempre me prende, não importa 

Extremamente divertido, a história traz uma 

Essa série é no estilo de novela mexicana, cada 
episódio tem acontecimentos marcantes, dramáticos e são bem divertidos. Gosto
muito das personagens, amantes de telenovelas, apresentadas como a avó e a
mãe da protagonista, Jane.
        A história traz uma jovem que acaba sendo inseminada artificialmente por
acidente, sendo virgem. A partir daí a trajetória de Jane muda totalmente 
e seus sonhos de vida também tomam outro rumo.

sabermos qual dos dois agentes da CIA a protagonista irá escolher para ficar
com ela, até quase o último suspiro! E essa resposta final demora, mas não
faz com que a história seja maçante. Realmente nos prende! Os dois agentes,
e grandes amigos, competitivos tentam conquistá-la de maneira fofa e
divertida, sem ela saber que se conhecem.
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e amava o seriado da bruxinha adolescente, Sabrina. 
        A viagem para Roma tem o intuito de desfazer uma maldição, mas, claro, Sabrina
acaba se aventurando, junto de seu gato, Salem, e descobrindo várias outras coisas em
Roma, principalmente um amor!

Sabrina Vai a Roma

MEUS FAVORITOS
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Uma viagem incrível, lugares maravilhosos de se visitar. TalMonte Carlo

Um dos filmes que me marcou muito na

protagonistas nunca se viram, mas se encontram em sonhos por noites repetidas e os
dois tem certeza que são imaginação um do outro. 
      É um dos meus favoritos justamente pela simplicidade da linha de acontecimentos,
nos aquece o coração!

Em Meus Sonhos

Filme

Filme

Filme

Filme

Lizzie Mcguire - Um Sonho Popstar

A história deste filme é simplesmente incrível. Os dois 

contexto ocorre junto de um romance fofo que se forma em tal aventura!
      Em Monte Carlo, a protagonista (Selena Gomez) acaba se deparando com uma
jovem extremamente parecida com ela. Então tudo começa a se desenrolar de maneira
diferente para a jovem e suas amigas.

época em que eu assistia o seriado de Lizzie Mcguire, no Disney Channel. Sou
apaixonada, como o título já diz, pela história se tratar de um sonho que todos
gostaríamos de viver!
         Lizzie vai em uma excursão da escola à Itália, lá percebe ser muito parecida com
uma famosa cantora da região, esta que fazia dupla com um rapaz lindo! Então,
rapidamente acaba embarcando em uma aventura romântica!

Este também é um filme que me marcou, pois eu o assistia 
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Livro: O Homem Perfeito, Vanessa Bosso
"Melina teve alguns relacionamentos ruins, outros péssimos...
Mesmo assim, ela não desiste: um dia ainda vai encontrar alguém que a complete e que
entenda algumas manias fofas que ela tem como comprar mais sapatos do que pode guardar
ou tomar uma multa ou outra por excesso de velocidade. Ela faz a sua parte escrevendo um
pedido ao universo, no qual descreve esse ser incrível nos mínimos detalhes. Agora é só
esperar, certo? Melina não imagina, porém, que esse presente dos céus já existe, mas foi parar
nos braços de uma mulher in-su-por-tá-vel. O que fazer quando o destino insiste em brincar
com a sua paciência?"

Livro: A Aposta, Vanessa Bosso
"Uma viagem de formatura. Uma aposta perigosa. Lex, o galinha do colégio, terá apenas sete
dias para derreter o congelado coração de Nina, a garota que odeia quem use cuecas. Nina
enlouquece quando descobre sobre a grande aposta do ano. E agora ela quer sangue: o sangue
de Lex. Em meio a chantagens, intrigas, vinganças, diálogos ácidos, aventuras, romance e
momentos hilários, as páginas desse livro entrarão em combustão espontânea. Quem sairá
vencedor? Façam suas apostas. O jogo de sedução está prestes a começar."

Livro: Procura-se um Marido, Carina Rissi
"Alicia sabe curtir a vida. Já viajou o mundo, é inconsequente, adora uma balada e é louca pelo
avô, um rico empresário, dono de um patrimônio incalculável e sua única família. Após a
morte do avô, ela vê sua vida ruir com a abertura do testamento. Vô Narciso a excluiu da
herança, alegando que a neta não tem maturidade suficiente para assumir seu império a não
ser, é claro, que esteja devidamente casada.
Alicia se recusa a casar, está muito bem solteira e assim pretende permanecer. Então, decide
burlar o testamento com um plano maluco e audacioso, colocando um anúncio no jornal em
busca de um marido de aluguel. (...)"

Livro: Uma Incontrolável Atração, Cris Barbosa
"Gabriela é funcionária do luxuoso Resort "Sun & Sea", em uma paradisíaca cidade do Nordeste
brasileiro. Ela vive para o trabalho e leva uma vida tranquila e estável. É uma garota tímida,
vinda de uma cidade do interior. (...)
Sam Williams é um ator inglês. O mais novo queridinho de Hollywood. Após uma intensa
jornada de trabalho devido ao lançamento, quase simultâneo, de dois filmes e uma série de
TV, os quais ele protagoniza, resolve aceitar o convite de um amigo para passar uma
temporada num Resort no Brasil. (...)"

Resenha no Blog

Resenha no Blog

Resenha no Blog

Resenha no Blog
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Série e Livro: Virgin River

"Mel sentia que estava sem forças, em frangalhos. E isso não se comparava à solidão da sua
cama vazia. Os amigos tinham implorado a ela que ignorasse o impulso de fugir para uma
cidade desconhecida, mas nem os grupos de apoio nem a terapia a dissuadiram da ideia.
Frequentara mais a igreja nos últimos nove meses do que nos dez anos anteriores, mas nada
ajudara. O único alento era sua fantasia de fugir para algum vilarejo no interior, onde os
moradores não precisavam trancar as portas e a única coisa a temer era a possibilidade de um
cervo comer as plantas do jardim. Um lugar que parecesse um cantinho do paraíso. (...)"

OUTRAS INDICAÇÕES -  SINOPSES

Filme: A Proposta

"Em A Proposta, Margaret Tate (Sandra Bullock) é uma poderosa editora de livros, que se vê
em apuros ao ser comunicada de sua deportação para o país-natal, o Canadá. Para evitar que
isto ocorra ela declara estar noiva de Andrew Paxton (Ryan Reynolds), seu assistente.
Perseguido por Margaret há anos, ele aceita participar da farsa mas impõe algumas
condições."

Livro e Anime: Your Name, Makoto Shinkai

"Mitsuha é uma estudante que vive em uma pequena cidade nas montanhas. Apesar de sua
vida tranquila, ela sempre se sentiu atraída pelo cotidiano das grandes cidades. Um dia,
Mitsuha tem um sonho estranho em que se torna um garoto. No sonho, ela acorda em um
quarto que não é dela, tem amigos que nunca viu e passeia por Tóquio. E assim aproveita ao
máximo seu dia na cidade grande, onde ela adoraria viver. Curiosamente, um estudante
chamado Taki, que mora em Tóquio, também tem um sonho estranho: ele é uma garota que
mora em uma cidadezinha nas montanhas. Qual é o segredo por trás desses sonhos tão
vívidos? (...)"

Filme: Questão de Tempo
"Ao completar 21 anos, Tim (Domhnall Gleeson) é surpreendido com a notícia dada por seu pai
(Bill Nighy) de que pertence a uma linhagem de viajantes no tempo. Ou seja, todos os homens
da família conseguem viajar para o passado, bastando apenas ir para um local escuro e pensar
na época e no local para onde deseja ir. Cético a princípio, Tim logo se empolga com o dom ao
ver que seu pai não está mentindo. Sua primeira decisão é usar esta capacidade para conseguir
uma namorada, mas logo ele percebe que viajar no tempo e alterar o que já aconteceu pode
provocar consequências inesperadas."

Resenha no Blog
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Filme: 17 Outra Vez

"Em 17 Outra Vez, Mike O'Donnell (Matthew Perry) era um astro do basquete quando estava
no colégio, mas, ao descobrir que sua namorada (Leslie Mann) estava grávida, resolveu
abandonar seus planos e casar. Após 20 anos, Mike está infeliz. O casamento não vai bem, seus
filhos não o respeitam e a promoção que aguardava no trabalho não saiu. Um dia ele decide
visitar o antigo colégio e, ao rever fotos e objetos de sua adolescência, deseja voltar no tempo
e ter uma nova chance. Repentinamente seu desejo se realiza e ele volta a ter 17 anos. Com a
ajuda de seu amigo Ned Gaold (Thomas Lennon), ele é novamente inscrito na escola e passa a
frequentá-la ao lado de seus próprios filhos."

OUTRAS INDICAÇÕES -  SINOPSES

Filme: Sorte no Amor

"Ashley Albright (Lindsay Lohan) é uma socialite de Manhattan, que é também a pessoa mais
sortuda de Nova York. Até que um dia, em um baile de máscaras, ela conhece Jake Hardin
(Chris Pine), que é a pessoa mais azarada da cidade. Eles se beijam e, misteriosamente, este ato
faz com que a sorte deles seja invertida."

Filme: Starstruck - Meu Namorado é uma Superestrela

"A jovem Jessica Olsen viaja para Los Angeles. Ela deseja encontrar com os seus avós e sua
irmã sonha em encontrar com Christopher Wilde, mas algo inesperado acontece e Jessica é
quem conhece o rapaz. Eles partem em uma aventura pela cidade e começam a gostar um do
outro. Quando a menina volta para casa, porém, ela vê Christopher dizendo em rede nacional
de TV que nunca esteve em sua companhia."

Filme: Muito Bem Acompanhada
"Há 2 anos atrás Kat Ellis (Debra Messing) foi abandonada no altar. Agora sua irmã, Amy (Amy
Adams), está prestes a se casar e terá como padrinho de casamento justamente seu ex-noivo.
Decidida a demonstrar ter superado o abandono, Kat contrata Nick Mercer (Dermot Mulroney)
como seu acompanhante no casamento. O que Kat não esperava era que Nick conquistasse a
simpatia de sua família, demonstrando ser um genro perfeito e objeto de desejo de qualquer
mulher. Aos poucos ela nota que a relação que possui com Nick, que era para ser de fachada,
torna-se cada vez mais séria."
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"Jenna Rink (Christa B. Allen) é uma garota que está descontente com sua própria idade, já que
seus colegas mais populares da escola não lhe dão atenção, seus pais ficam sempre no seu pé e
o garoto por quem está apaixonada nem sabe que ela existe. A única amizade que Jenna possui
é Matt Flamhaff (Sean Marquette), seu vizinho. (...)"

Romance Fofo
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Filme: Coisas de Meninos e Meninas

"Nell (Samaire Armstrong) e Woody (Kevin Zegers) são vizinhos desde sempre, mas não têm
nenhuma afinidade um com o outro. Suas personalidades são completamente diferentes: ela é
sensível, educada e estudiosa; ele é rude e mais inclinado aos esportes do que aos estudos. No
dia seguinte de uma discussão inflamada entre os dois, eles acordam no corpo um do outro.
Agora, por um tempo indeterminado, ambos estão submetidos a enfrentarem as dores e
delícias da vida de seus completos opostos."

OUTRAS INDICAÇÕES -  SINOPSES

Filme: De Repente 30

Filme: Enquanto Você Dormia

"Uma solitária funcionária (Sandra Bullock) do metrô de Chicago tem fantasias sobre um
passageiro habitual (Peter Gallagher) que nunca falou com ela. Um dia ele é assaltado e jogado
nos trilhos do metrô. Ela o salva, mas ele fica em coma e quando ela vai visitá-lo no hospital
acaba sendo confundida como a noiva da vítima. Se a situação se complica por um lado por
outro ela passa a ter novamente uma família para cuidar dela, algo que não sentia há muito
tempo, e ao mesmo tempo começa a se apaixonar pelo irmão da vítima (Bill Pullman)."

Filme: Vestida Para Casar

"Jane (Katherine Heigl) é uma mulher idealista e romântica, que jamais encontrou o amor de
sua vida. Ela imagina tê-lo encontrado em George (Edward Burns), seu chefe, por quem nutre
uma paixão secreta, mas sua irmã caçula Tess (Malin Akerman) é mais rápida e conquista seu
coração antes. Isto faz com que Jane repense sua vida, já que sempre foi boa em fazer com que
as outras pessoas sejam felizes sem que ela própria seja."
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Newsletter completa: Imagens de capas retiradas da internet e sinopses dos sites: Adoro Cinema e Amazon.
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