
Indicações
N E W S L E T T E R  -  E D I Ç Ã O  0 2

SOBRE O TEMA

Seres Mitológicos/Mágicos

Blog O Paraíso da Leitura

Vampiros, fadas, sereias, duendes, dragões, faunos, feéricos, entre outros...
Não esquecendo os seres criados há não muito tempo, mas que são tão
incríveis, e possuem toda uma contextualização própria, quanto os mais
lendários e famosos seres.

Os seres mitológicos/mágicos sempre me despertaram curiosidade. Os
filmes, séries ou livros, que possuem algum ser diferenciado, me chamam
mais atenção do que aqueles que não possuem!

Percebi um certo "bum" de filmes ou livros de um determinado ser a cada
época. Por exemplo, quando lançou Crepúsculo, muitos outros livros e
filmes de vampiros ficaram famosos! Inclusive são os seres que mais
aparecem. Ainda, vale destacar que as sereias e as fadas também são
bastante vistas.

O interesse que tenho sobre o assunto se dá, principalmente, por possuirem
diversas versões de histórias e de perspectivas. Por exemplo, eu adoro as
fadas, e já li sobre elas sendo incríveis, mas também já as vi sendo
malignas.
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MAIS FAMOSOS

Seres Mitológicos/Mágicos

Blog O Paraíso da Leitura

LivroSérie

televisiva, principalmente por achar os atores sensacionais em seus
respectivos papéis. Dois irmãos e também vampiros, um deles é o bad boy
e o outro é o mocinho. Os dois abalam Mystic Falls, a cada temporada
novos vampiros lendários aparecem formando um enredo incrível!
         Vale ressaltar que a história contada nos livros e a personalidade
dos personagens são diferentes das retratadas na série.

 

LivroFilme

com cavaleiros e disputas por territórios. E, claro, há a presença de uma
lenda de dragões na história. Na lenda quem possui um dragão se torna
poderoso e é nomeado um "cavaleiro do dragão". Portanto, o portador
de um dragão é tanto temido quanto invejado.

Livro
Filme

Livro
Filme

que perdeu o pai recentemente, e cuja a mãe
está grávida de um homem de má índole. No
caminho para a casa, do novo marido de sua
mãe, Ofélia nota coisas diferentes nas
redondezas. Então, se depara com uma fada;
ao segui-la, a menina se percebe na frente de
um Fauno, este lhe apresenta uma nova visão
de quem ela realmente é, lhe alertando que
terá de passar por algumas provações para
poder comprovar sua real origem. 

Eragon

Labirinto do Fauno Crepúsculo

Eu sou apaixonada por essa série 
 

Diários do Vampiro

Gosto muito da ambientação bem delineada

Resenha no Blog

Ofélia é uma criança 
época e que abriu o portal para as minhas
leituras de fantasia, principalmente as com
vampiros!
      A autora traz uma versão bem diferente
dos vampiros, se comparada aos filmes mais
antigos, como Drácula. Aqui se tem uma
versão mais romântica, por assim dizer.   
       Tudo começa quando Bella se muda para
uma nova cidade e um rapaz misterioso, de 
sua escola, acaba lhe chamando a atenção.

História que marcou 



LivroFilme

da história do livro. Mas tanto a versão produzida quanto a escrita são
maravilhosas e extremamente fofinhas!
Soluço Spantosicus Strondus III é o filho de um Chefe Viking e tem 10 anos.
Ele e outras crianças na ilha, onde vivem, precisam treinar dragões para
passar em um teste. Por desafio do destino Soluço acaba por ficar com o
dragão mais teimoso, o Banguela, e o mais preguiçoso de todos!

MAIS FAMOSOS

Seres Mitológicos/Mágicos

Blog O Paraíso da Leitura

dos seres mortais. O início narra o lado humano e é um pouco lento, mas após a leitura
passar para o lado dos feéricos a narrativa flui, nos deixando sem fôlego!
         A história me lembrou muito o conto de “A Bela e A Fera”, gosto muito de livros que
relatam, de formas diferenciadas, contos que conhecemos na infância, e este retrata
com mais magia e criatividade. Um mundo maravilhoso, um romance envolvente e uma
escrita leve! Inesquecível, que te faz voar, eleva sua mente e te faz acreditar em magia!

Livro

LivroSérie

um pouco imatura e comum, até se deparar com pessoas que ninguém
mais vê, apenas ela. Como a própria personagem não sabe o que está
acontecendo com ela mesma, nós, leitores, também ficamos na
curiosidade para descobrir mais desse mundo com personagens jovens
e que conta com seres diferenciados e únicos!

Os Instrumentos Mortais

Como Treinar o seu Dragão

Corte de Espinhos e Rosas

Resenha no Blog

Resenha no Blog

Resenha no Blog

O enredo traz um muro que separa o povo feérico

Clary é uma jovem adolescente 

A reprodução para os cinemas difere
 

Filme
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LivroSérie

 por medo de algumas cenas com fantasmas. Confesso que alguns
episódios são bem assustadores, mas são incríveis e ver a jornada dos
irmãos Winchester, combatendo todos os monstros e seres que
encontram, é muito eletrizante! A cada nova temporada, mais e mais
seres são envolvidos!

Filme

de monstros com a missão de eliminar o Conde Drácula. 
     Mesmo sendo clássica é muito bem delineada e repleta de
ação!

Livro
Série

uma amante de fadas, eu estava super
ansiosa para assistir ao live-action do clube
das Winx!
        Gostei muito dos efeitos utilizados e a
ambientação, mas percebi que o enredo
traçado é mais introdutório. Acredito que as
próximas temporadas mostrarão mais o
potencial das personagens.
         O livro: estou bem curiosa para ler!

Livro
Filme

      Esse filme, que descobri ter livro 
 também, é simplesmente incrível! 
       Os guardiões são compostos por: Papai
Noel, Fada do Dente, Coelho da Páscoa e
Sandman. Com o despertar de um espírito
maligno um novo guardião que controla o
inverno é nomeado, Jack Frost.
Toda a ação se inicia junto de uma aventura
para controlar esse mal que surgiu!

Fate: A Saga Winx

Supernatural

A Origem dos Guardiões

Van Helsing

Essa é uma série que eu adiei muito para assistir,

Uma história clássica de um caçador 

Claro que, como 
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Esse filme de 2001 me marcou muito quando era 

livros e também um desenho! Me marcou muito quando o aluguei em uma
locadora há muitos anos atrás! 
Um menino se vê amigo de um vampiro, e a sua vida fica bem mais divertida
e repleta de aventuras!

mundo e no conhecimento de fadas. Após duas primas afirmarem terem visto
fadas em um jardim e terem provas em fotos, tudo vira um caos e todos querem
ver as fadas, inclusive pessoas famosas; tal história vai até parar em jornais!

O Encanto das Fadas

em a Pequena Sereia. Aquamarine é uma sereia encontrada por humanas,
após fugir de um casamento arranjado, e acaba se aventurando no mundo
fora da água.

Aquamarine

Filme

Filme

Filme

A Sorte dos Irlandeses
mais nova! Uma história bem divertida!
        O jovem Kyle não sabe sobre suas origens, e sua família parece sempre fugir
do assunto. Até que ele perde uma moeda, que sempre diziam ser da sorte, e junto
de sua mãe começa a diminuir de tamanho, se transformando em leprechauns. 

Filme

O Pequeno Vampiro

Livro

Descobri recentemente que este filme possui 

Um filme também antigo mas que me iniciou no 

Essa história sempre me lembrou muito da Ariel 
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peculiaridade. Na verdade, ela é uma fada e o que mais se destacou, ao longo 
da leitura para mim, é como as asas dela são, não é atoa o título do livro!
É interessante também que a narrativa traz um ambiente de estudos onde a 
jovem começa a se conhecer melhor e conhecer o mundo mágico ao qual
pertence.

vampiro até que uma marca aparece em sua testa. Ela então precisa ir à uma
escola só de vampiros, para que seu corpo não rejeite sua transformação. Mas
Zoey é especial o que deixa seus colegas de escola um tanto curiosos.
        Esta é uma série que vai se aprofundando cada vez mais no ambiente e
na cultura fantástica criada, além de deuses e rituais singulares que prendem o
leitor nesse mundo que se apresenta em 13 livros.

jardim dos avós de Arthur. Ao ouvir falar desse povo, o jovem fica curioso e
acredita que seja real; até ficar do tamanho deles! Então, Arthur começa uma
aventura no reino em miniatura, a procura de seu avó, que se perdeu naquele
lugar!

Arthur e os Minimoys

especiais da época, conta uma história que eu sempre gostei muito. 
      Quando Bastian vai comprar um livro, encontra um que parece o chamar,
mas o fato curioso deste livro é que o jovem precisa interagir com a história e
esta só acontece conforme ele a lê. 

A História sem Fim

Marcada

Livro

Livro

Filme

Filme

Asas

Livro

O enredo de "Asas" traz uma jovem com uma 

Zoey não faz ideia de que está se transformando em um

Livro

Minimoys são seres pequenos que habita, o 

Mesmo sendo um filme antigo e com efeitos 
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terror em alguns momentos, mas também tem uma pitada de comédia. O local
em que a série se passa parece ser um imã para diversos seres. Dentre esses
seres, há coisas estranhas acontecendo e também é difícil saber em quem confiar
ou do que cada um é capaz!

Midnight Texas

MEUS FAVORITOS

Blog O Paraíso da Leitura

Umas série sobre sereias em seu dia-a-dia.H2O Meninas Sereias

sempre me despertam vontade de saber o que irá acontecer no enredo! 
       Uma jovem princesa é protegida por uma meio vampira e meio humana,
juntas tentam proteger a linhagem de vampiros do bem, em meio aos
problemas encontrados na escola e os amorosos!
        

Série

Filme

Filme

Academia de Vampiros

Três jovens ficam presas em uma ilha e, ao descobrirem um lago bem lindo
por lá, acabam entrando. Após serem resgatadas elas percebem, em suas
atividades cotidianas, que ao entrar em contato com qualquer gota de água
ganham uma cauda, se tornando sereias instantaneamente!

Uma escola com vampiros, dois temas que juntos

Livro

Umas série com vários seres, acaba parecendo meio de 
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Livro: A Sereia, Kiera Cass

Livro: Alys, Priscila Gonçalves

Seres Mitológicos/Mágicos

Blog O Paraíso da Leitura

"Anos atrás, Kahlen foi salva de um naufrágio pela própria Água. Para pagar sua dívida, a
garota se tornou uma sereia e, durante cem anos, vai precisar usar sua voz para atrair pessoas
até o mar e afogá-las. Kahlen está decidida a cumprir sua sentença à risca, até que conhece
Akinli. Lindo, carinhoso e gentil, o garoto é tudo com que Kahlen sempre sonhou. Apesar de
não poderem conversar - pois a voz da sereia é fatal -, logo surge uma conexão intensa entre
os dois. É contra as regras se apaixonar por um humano, e se a Água descobrir a sereia será
obrigada a abandoná-lo para sempre. Mas pela primeira vez, em muitos anos de obediência,
Kahlen está determinada a seguir seu coração."

Livro: A Poção Secreta, Amy Alward
"A Princesa do Reino de Nova toma acidentalmente uma poção do amor, e se apaixona por si
mesma! Para encontrar um antídoto que possa curá-la, o rei mobiliza todos numa expedição
chamada Caçada Selvagem. Competidores do mundo todo saem em busca dos mais raros
ingredientes em florestas mágicas e montanhas geladas, enfrentando perigos e encarando a
morte para encontrar a fórmula da poção secreta. Dentre eles, está Samantha, uma garota
comum que herdou dos seus ancestrais alquimistas o talento para preparar poções. Esta pode
ser a oportunidade para reerguer a decadente loja de poções da família, afinal o mundo todo
estará acompanhando a Caçada nas mídias sociais. Será que ela conseguirá descobrir a cura e
salvar a Princesa?"

Livro: A Princesa de Ônix, Jadna Alana
"Em um mundo onde a magia é possível, Sete Reinos foram criados pela Trindade Iniciadora.
Eles foram representados por espécies mágicas diferentes e a lei e o poder foi a única verdade
absoluta para ser vivida durante os últimos séculos.
No Reino de Ônix, a princesa bruxa Amie Bell, acaba de completar dezoito anos de idade. Uma
data que deveria ser comemorada com muita alegria, mas que acaba se tornando o pior dia da
vida dela. Encurralada por um feitiço que deu errado, a jovem embarca em uma aventura
onde descobrirá o que existe além dos muros do palácio onde viveu a sua vida inteira. (...)"

"Em 2033 nosso mundo não é mais o mesmo. Misteriosos metais alteraram o planeta até nas
mínimas partículas, como o nosso DNA. Os humanos continuam suas vidas, com seus dois
corações e tecnologia muito avançada, sem conhecer sua verdadeira natureza: a Mágica.
Alys é só uma adolescente tentando se livrar das garras do pai superprotetor. Em uma rara
incursão, ao tocar em um misterioso cajado, seus olhos se abrem para as responsabilidades de
ser a única pessoa capaz de manter os metais em segurança.
Agora, ela precisará desenrolar o emaranhado de segredos em que sua vida foi mantida e
aprender a dominar seus poderes antes que a escuridão chegue."

Resenha no Blog

Resenha no Blog

Resenha no Blog

Resenha no Blog
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Livro: Feérica, Carolina Munhóz
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Livro: O Canto Mais Escuro da Floresta, Holly Black
"Uma história repleta de magia e mistérios, da autora de As Crônicas de Spiderwick Hazel e
seu irmão, Ben, moram em uma cidade onde humanos e fadas convivem. A magia
aparentemente inofensiva desses seres atrai turistas de todas as partes, que querem ver de
perto as maravilhas do lugar e, principalmente, o garoto de chifres e orelhas pontudas que
descansa em um caixão de vidro. Hazel e Ben eram fascinados pelo garoto quando crianças.
Mas, à medida que crescem, as histórias e teorias que inventavam perdem o encanto. Eles
sabem que o garoto de chifres nunca acordará... Até que um dia ele acorda. Agora, os irmãos
precisam se tornar os heróis que fingiam ser em suas brincadeiras e desvendar os mistérios
que envolvem aquele príncipe com chifres."

OUTRAS INDICAÇÕES -  SINOPSES

Filme e Livro: Stardust, Neil Gaiman
Tristran ama a jovem mais bela do vilarejo de Muralha. Para ser correspondido, ele atende aos
caprichos da moça e lhe faz uma promessa quase impossível de cumprir. Uma estrela cadente
que ambos veem cair do céu valerá a mão de Vitória em casamento. A determinação de trazer
a estrela para o vilarejo fará com que o rapaz burle todas as regras e siga para a Terra
Encantada, onde supostamente a estrela está. Então, Tristran se vê cercado por piratas
voadores, gnomos guerreiros, bruxas esquisitas e sedentas por beleza e princesas do mal. Um
mundo de magia está diante dele e tem início um conto de fadas surpreendente e nada
convencional. (...)"

"E se uma fada se revelasse em um reality show?
Violet Lashian tem apenas um objetivo: ser famosa em seu mundo. Mas quem nunca se
seduziu por esse pensamento?
Ignorada pelas fadas de uma sociedade que preza a padronização, a jovem de cabelos roxos
decide abandonar seu sofrimento em busca de um lugar entre as estrelas de Hollywood.
Bastidores de reality shows. Festas badaladas. Encontros amorosos com jovens milionários.
Entrevistas em rede mundial. Fama instantânea, dinheiro e poder. De repente, a feérica se vê
cercada pela realidade com que sempre sonhou. (...)"

Filme e Livro: As Crônicas de Spiderwick, Holly Black
"Quando a família Grace se muda de Nova York para o velho casarão de um tio-avô, Arthur
Spiderwick (David Strathairn), fatos estranhos começam a acontecer. Misteriosos
desaparecimentos e acidentes ocorrem diariamente, o que intrigam os irmãos Jared (Freddie
Highmore), Simon (Freddie Highmore) e Mallory (Sarah Bolger). Eles decidem investigar a casa
e encontram um livro mágico, que os leva a um mundo repleto de criaturas mágicas e, às
vezes, perigosas."

Resenha no Blog

Resenha no Blog

Resenha no Blog
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Filme: Um Duende em Nova York

"Buddy (Will Ferrell) foi criado no Pólo Norte e, apesar de ser um humano, acaba se
transformando em um elfo. Após ter problemas na comunidade em que vive, Buddy decide
largar tudo e partir rumo a Nova York. Seu objetivo é encontrar Walter (James Caan), seu pai,
mas logo se decepciona ao saber que ele é um grande sovina e não acredita em Papai Noel."

OUTRAS INDICAÇÕES -  SINOPSES

Filme: O Bom Gigante Amigo

"A pequena órfã Sophie (Ruby Barnhill) encontra um gigante amigável que, apesar de sua
aparência assustadora, se mostra uma alma bondosa, um ser renegado pelos seus semelhantes
por se recusar a comer meninos e meninas. A garotinha, a Rainha da Inglaterra (Penelope
Wilton) e o ser de sete metros de altura unem-se em uma aventura para eliminar os gigantes
malvados que estão planejando tomar as cidades e aterrorizar os humanos."

Filme: O Aprendiz de Vampiro

"O dedicado adolescente Darren (Chris Massoglia) é o orgulho da família e o companheiro
inseparável de Steve (Josh Hutcherson). Um dia, os amigos decidem visitar um circo de
horrores que está na cidade. O que eles não sabiam era que estariam se envolvendo com um
vampiro de verdade, que irá chantagear os amigos."

Filme: Vampiras
"Goody (Alicia Silverstone) e Stacy (Krysten Ritter) são duas jovens e modernas vampiras que
vivem muito bem Nova York. Mas eis que o amor entra em suas vidas e ambas têm de tomar
importantes decisões."
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Filme: As Irmãs Vampiras

"As gêmeas Dakaria (Laura Antonia Roge) e Silvânia (Marta Martin) preparam-se para deixar
Transilvânia, mas não é uma mudança tão simples, já que as duas são vampiras. Elas têm de
enfrentar a reladidade de uma vida normal, deixando de lado os super-poderes, dormir no
teto e aversão ao dia. Apesar do parentesco, as duas são bem diferentes e, enquanto Daka quer
voltar para a antiga cidade, tudo o que Silvânia deseja é uma rotina comum."

OUTRAS INDICAÇÕES -  SINOPSES

Série: Teen Wolf

"O jovem Scott McCall (Tyler Posey) é estudante do ensino médio no colégio fictício de Beacon
Hills e vive como um garoto comum, passando por problemas naturais da juventude. Ao ir
caminhar na floresta em busca de um suposto corpo morto, o menino é mordido por um
lobisomem. Nos dias seguintes, Scott logo nota as mudanças em seu corpo e nos seus sentidos,
concluindo que tornou-se um lobisomem. Ele se esforça para esconder de seus colegas a nova
característica, com exceção do melhor amigo Stiles Stilinski (Dylan O'Brien), da namorada
Allison Argent (Crystal Reed) e do companheiro Derek Hale (Tyler Hoechlin), com quem conta
para enfrentar a nova fase."

Filme: Hotel Transilvânia

"O Hotel Transilvânia é um resort cinco estrelas que serve de refúgio para que os monstros
possam descansar do árduo trabalho de perseguir e assustar os humanos. O local é comandado
pelo Conde Drácula (Adam Sandler), que resolve convidar os amigos para comemorar, ao
longo de um fim de semana, o 118º aniversário de sua filha Mavis (Selena Gomez). O que ele
não esperava era que Jonathan (Adam Samberg), um humano sem noção, fosse aparecer no
local justo quando o hotel está repleto de convidados e, ainda por cima, se apaixonasse por
Mavis."

Série: Roswell, New Mexico

"Liz Ortecho (Jeanine Mason) é uma pesquisadora de biomedicina e filha de imigrantes não
documentados, que depois de voltar contra vontade para sua cidade natal de Roswell no Novo
México descobre que sua paixão de adolescência é na verdade um alienígena. Porém,
conforme eles se reconectam e investigam as origens dele, um ataque violento e estratégia do
governo para esconder a presença alienígena na Terra ameaça a relação dos dois."
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Newsletter completa: Imagens de capas retiradas da internet e sinopses dos sites: Adoro Cinema e Amazon.

Dúvidas, dicas ou sugestões de temas: oparaisodaleitura.blog@gmail.com


