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SOBRE O TEMA

Amigos são aqueles que podemos contar tanto nos momentos bons quanto
nos ruins. Aqueles que estão ao nosso lado sem julgamentos, mas também
são sinceros quando não estamos seguindo um caminho tão bom! Com eles
podemos desabafar, rir e chorar. 
Podemos ser nós mesmos!

Amizade

Blog O Paraíso da Leitura

Aqui trouxe algumas indicações de filmes, livros e séries que possuem
amizades verdadeiras, onde um apoia o outro. É possível perceber, em tais
indicações, o quanto o apoio de um amigo faz a diferença. Ter uma ou
várias pessoas para contar nos move e nos faz ir atrás do que gostamos e
queremos para nós mesmos. 

Também é incrível podermos ajudar um amigo e auxiliá-lo em sua trajetória!

Dúvidas, dicas ou sugestões de temas: oparaisodaleitura.blog@gmail.com
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Livro e Filme: O Menino do Pijama Listrado
"Alemanha, Segunda Guerra Mundial. O menino Bruno (Asa Butterfield), de 8 anos, é filho
de um oficial nazista (David Tewlis) que assume um cargo importante em um campo de
concentração. Sem saber realmente o que seu pai faz, ele deixa Berlim e se muda com ele
e a mãe (Vera Farmiga) para uma área isolada, onde não há muito o que fazer para uma
criança com a idade dele. Os problemas começam quando ele decide explorar o local e
acaba conhecendo Shmuel (Jack Scanlon), um garoto de idade parecida, que vive usando
um pijama listrado e está sempre do outro lado de uma cerca eletrificada. A amizade
cresce entre os dois e Bruno passa, cada vez mais, a visitá-lo, tornando essa relação mais
perigosa do que eles imaginam."

Livro e Filme: Harry Potter

“A vida do menino Harry Potter não tem um pingo de magia. Ele vive com os tios e o
primo, que não gostam nem um pouco dele. O quarto de Harry é, na verdade, um armário
sob a escada, e ele nunca comemorou um aniversário sequer em onze anos.
Até que, um dia, Harry recebe uma carta misteriosa, entregue por uma coruja: um convite
para estudar num lugar incrível chamado Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts. Lá ele vai
encontrar não só amigos, esportes praticados em vassouras voadoras e magia para todo
lado, como também seu destino, que espera por ele desde que nasceu… Se ele sobreviver a
tudo que esta descobrindo, é claro.”

Livro e Filme: O Mágico de Oz

"Um ciclone atinge a casa onde Dorothy vive com os tios e ela e seu cachorro Totó são
levados pela ventania e param na Terra de Oz. Por lá, Dorothy faz novos amigos – o
Espantalho, o Lenhador de Lata e o Leão Covarde -, encara perigos, vive histórias
fantásticas e precisa enfrentar seus próprios medos. Depois de tantas aventuras, a menina
descobre que seus Sapatos de Prata têm poderes mágicos e podem levá-la para qualquer
parte. Mas não existe melhor lugar no mundo do que a própria casa.”

Blog O Paraíso da Leitura

Livro e Filme: Percy Jackson e os Olimpianos

"Primeiro volume da saga Percy Jackson e os olimpianos, O ladrão de raios esteve entre os
primeiros lugares na lista das séries mais vendidas do The New York Times. O autor
conjuga lendas da mitologia grega com aventuras no século XXI. Nelas, os deuses do
Olimpo continuam vivos, ainda se apaixonam por mortais e geram filhos metade deuses,
metade humanos, como os heróis da Grécia antiga. Marcados pelo destino, eles
dificilmente passam da adolescência. Poucos conseguem descobrir sua identidade. O
garoto-problema Percy Jackson é um deles. Tem experiências estranhas em que deuses e
monstros mitológicos parecem saltar das páginas dos livros direto para a sua vida. (...)"
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Série: Stranger Things

"Situada no início dos anos 1980, Stranger Things se passa na cidade rural fictícia de
Hawkins, Indiana. Como fachada, o laboratório da região realizava experimentos
científicos para o Departamento de Energia Americano, quando na realidade, os
pesquisadores ali investiram em experimentos com o paranormal e o sobrenatural,
incluindo o uso de cobaias humanas. Não intencionalmente, eles criaram um portal para
uma dimensão alternativa conhecida como Mundo Invertido, o que iria impactar a vida
dos residentes da pequena cidade. Em 1983, quando Will Byers (Noah Schnapp), um
menino de 12 anos, desaparece misteriosamente, o xerife Jim Hopper (David Harbour)
inicia uma operação para encontrá-lo."

Série: Friends

"Seis jovens são unidos por laços familiares, românticos e, principalmente, de amizade,
enquanto tentam vingar em Nova York. Rachel é a garota mimada que deixa o noivo no
altar para viver com a amiga dos tempos de escola Monica, sistemática e apaixonada pela
culinária. Monica é irmã de Ross, um paleontólogo que é abandonado pela esposa, que
descobriu ser lésbica. Do outro lado do corredor do apartamento de Monica e Rachel,
moram Joey, um ator frustrado, e Chandler, de profissão misteriosa. A turma é completa
pela exótica Phoebe."

Blog O Paraíso da Leitura

Filme: Gente Grande

"Em Gente Grande, Lenny (Adam Sandler), Kurt (Chris Rock), Eric (Kevin James), Marcus
(David Spade) e Rob (Rob Schneider) se conhecem desde pequenos. Passados trinta anos, os
cinco amigos se reencontram para curtir um fim de semana juntos com as respectivas
famílias, mas o feriado de 4 de Julho em uma casa no lago promete muito mais diversão
do que apenas lembranças dos bons momentos. Casados e com várias crianças, os homens
de família terão de confrontar o fato de não serem mais tão jovens."
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Filme: Monte Carlo
"Grace (Selena Gomez) consegue realizar o sonho de viajar para Paris com as amigas Meg
(Leigthon Meester) e Emma (Kate Cassidy), mas o passeio revela-se um tanto
decepcionante. O trio anda meio desanimado até o dia em que Grace é confundida com
uma milionária inglesa chamada Cordélia e resolve assumir o papel. Muito luxo - e
confusão - as espera em Monte Carlo."

Livro e Filme: Quatro Amigas e um Jeans Viajante

"Tibby (Amber Tamblyn), Lena (Alexis Bledel), Bridget (Blake Lively) e Carmen (America
Ferrera) se conhecem desde bebês, já que suas mães faziam aula de aeróbica juntas. Elas
nasceram no mesmo mês e cresceram juntas, tornando-se grandes amigas. Agora com 16
anos elas estão prestes a se separar pela 1ª vez, já que Bridget, Lena e Carmen planejam
viajar nas férias de verão. Em uma ida às compras antes da separação elas encontram uma
calça jeans que, estranhamente, cabe perfeitamente nelas. As amigas decidem comprá-la e
iniciar uma irmandade em torno da calça, acreditando que ela seja mágica pelo fato de se
adequar ao corpos diferentes que possuem. (...)"

"August Pullman, o Auggie, nasceu com uma sindrome genetica cuja sequela e uma severa
deformidade facial, que lhe impos diversas cirurgias e complicacoes medicas. Por isso, ele
nunca havia frequentado uma escola de verdade... ate agora. Todo mundo sabe que e
dificil ser um aluno novo, mais ainda quando se tem um rosto tao diferente. Prestes a
comecar o quinto ano em um colegio particular de Nova York, Auggie tem uma missao
nada facil pela frente: convencer os colegas de que, apesar da aparencia incomum, ele e
um menino igual a todos os outros. (...)"

Livro e Filme: Extraordinário
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 Livro e Filme: A Escola do Bem e do Mal

“No povoado de Gavaldon, a cada quatro anos, dois adolescentes somem misteriosamente
há mais de dois séculos. Os pais trancam e protegem seus filhos, apavorados com o
possível sequestro, que acontece segundo uma antiga lenda: os jovens desaparecidos são
levados para a Escola do Bem e do Mal, onde estudam para se tornar os heróis e os vilões
das histórias. Sophie torce para ser uma das escolhidas e admitida na Escola do Bem. Com
seu vestido cor-de-rosa e sapatos de cristal, ela sonha em se tornar uma princesa. Sua
melhor amiga, Agatha, porém, não se conforma como uma cidade inteira pode acreditar
em tanta baboseira. (...)"
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Filme: Ela e os Caras

"Sydney White (Amanda Bynes) está começando a universidade e resolve se candidatar
para a fraternidade da qual sua mãe fez parte na juventude. A caloura acaba descobrindo
que a irmandade das garotas não é mais como costumava ser e decide morar em uma casa
com sete rapazes. Com a ajuda dos seus companheiros párias, ela vai enfrentar a rainha da
faculdade e tentar transformar a injusta hierarquia da sociedade universitária."

"Emma (Anne Hathaway) e Liv (Kate Hudson) são amigas desde criança, quando
planejaram em detalhes como seriam seus casamentos. Um deles é importantíssimo: que a
cerimônia ocorra no Hotel Plaza, o local onde os mais badalados casamentos de Nova
York ocorrem. Agora, aos 26 anos, elas estão prestes a se casar. Mas um erro na marcação
das datas faz com que elas coincidam, o que gera uma disputa entre as agora ex-amigas
por quem fará a cerimônia no local sonhado."

Filme: Noivas em Guerra
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Filme: A Escolha Perfeita

“O The Barden Bellas é um grupo formado apenas por garotas, que apostam no visual
perfeito e em sucessos pop para atrair o público da escola. Entretanto, após uma
apresentação desastrosa na competição de fim de ano, suas integrantes decidem repensar
o grupo. É quando surge o convite para que Beca (Anna Kendrick), uma DJ aspirante que
não tem o menor interesse na vida colegial, integre a nova banda. De início Beca descarta
completamente o convite, mas após conhecer Jesse (Skylar Astin), que integra uma banda
formada apenas por garotos, ela resolve aceitar o convite e passa a ajudar as integrantes
do The Barden Bellas a encontrar um novo visual."

Livro e Filme: Jogador N1

“O ano é 2045 e a Terra não é mais a mesma. Fome, guerras e desemprego empurraram a
humanidade para um estado de apatia nunca antes visto. Wade Watts é mais um dos que
escapa da desanimadora realidade passando horas e horas conectado ao OASIS – uma
utopia virtual global que permite aos usuários ser o que quiserem; um lugar onde se pode
viver e se apaixonar em qualquer um dos mundos inspirados nos filmes, videogames e
cultura pop dos anos 1980. (...)"
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Filme: As Apimentadas
"A jovem Whittier (Anne Judson-Yager) decide retomar os tempos de líder de torcida e
junta-se com sua amiga Monica (Faune A. Chambers) à equipe oficial da Universidade de
Stinger. As duas esbarram na esnobe e mandona capitã Tina (Bree Turner) e resolvem
criar seu próprio grupo de meninas, reunindo todas as estudantes excluídas."

Filme: Missão Madrinha de Casamento

“Em Missão Madrinha de Casamento, Lillian (Maya Rudolph) vai se casar e convida a
amiga Annie (Kristen Wiig) para ser sua madrinha. Ela, que enfrenta problemas
profissionais e amorosos, resolve se dedicar à função de corpo e alma. Só que, logo no
primeiro evento organizado, Annie conhece Helen (Rose Byrne), uma bela e rica mulher
que quer ser a nova melhor amiga de Lillian. As duas logo passam a disputar a
proximidade da amiga, assim como o posto de organizadora do casamento e demais
eventos pré-nupciais."

Livro: Chuta que é Carma

“Clara acaba de terminar um namoro longo. Só isso já seria motivo para ela estar bem
chateada, mas, para completar o drama, o cretino fez questão de levar embora todos os
móveis do apartamento dela. Arrasada e certa de que não nasceu para ser feliz Clara
convida sua melhor amiga para uma viagem espiritual ao Peru. Em meio a rituais de
meditação, trilhas místicas e comprinhas (já que ninguém é de ferro), ela reencontra um
amor do passado que só lhe trouxe dor de cabeça. Em Chuta que É Carma!, Você vai
descobrir o que os deuses reservaram para o destino de Clara e se convencer de que
ignorar o futuro pode ser bem divertido. Da mesma autora de O Homem Perfeito.”

Blog O Paraíso da Leitura

Série: Glee

“O professor de espanhol Will Schuester (Matthew Morrison) resolve comandar o coral da
escola, Glee Club. Tentando dar nova vida ao grupo, ele procura diferentes alunos,
populares e nerds, como Rachel Berry (Lea Michele), Kurt Hummel (Chris Colfer), Finn
Hudson (Cory Monteith), Quinn Fabray (Dianna Agron) e Brittany Pierce (Heather Morris).
Schuester tenta equilibrar a sua vida pessoal, enquanto ensaia com os seus novos alunos,
mas logo começa a enfrentar as armadilhas da treinadora Sue Sylvester (Jane Lynch)."
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Filme: Legalmente Loira
"Elle Woods (Reese Whiterspoon) é uma garota que tem tudo que possa querer. Ela é a
presidente da fraternidade de onde estuda, Miss Junho no calendário do campus e, além
disso, uma loira natural. Elle ainda namora o mais bonito garoto de seu colégio, Warner
Huntington III (Matthew Davis), com quem inclusive planeja se casar no futuro. Mas Elle
tem um problema que incomoda Warner: ela é fútil demais! Até que, quando Warner vai
estudar Direito na Universidade de Harvard, ele passa a namorar uma nova garota (Selma
Blair) e decide largar Elle, que não se dá por vencida e decide estudar a fim de também
passar para o curso de Direito e ainda por cima provar sua inteligência."

Filme: A Casa das Coelhinhas

“Shelley Darlingson (Anna Faris) leva uma vida sem preocupações, até ser despejada da
Mansão Playboy. Sem ter para onde ir, ela se envolve com um grupo de universitárias
excluídas socialmente que precisa encontrar novos membros, caso contrário sua casa no
campus será desativada. Para atingir este objetivo Shelley decide ensinar às novas amigas
todos os seus truques de maquiagem e sobre homens."

Filme: High School Musical

“Troy Bolton (Zac Efron) é um garoto popular, enquanto que Gabriella Montez (Vanessa
Anne Hudgens) é uma jovem estudiosa. Durante as férias eles descobrem, em um
concurso de karaokê, que são apaixonados pelo canto e que possuem interesse um no
outro. Eles se reencontram no início das aulas, já que por coincidência Gabriella foi
matriculada exatamente na turma de Troy. Quando as audições para o musical da escola
têm início eles voltam a se encontrar, desta vez por uma batalha pelos papéis principais
da produção."

Blog O Paraíso da Leitura

Filme: The Cheetah Girls

“As adolecentes nova iorquinas Galleria (Raven-Symoné), Chanel (Adrienne Bailon),
Dorinda (Sabrina Bryan) e Aqua (Kiely Williams) forman o grupo musical The Cheetah
Girls. Ao ensaiarem para um concurso de talentos do colégio, as amigas são descobertas
pelo produtor musical Jackal Johnson (Vincent Corazza), que lhes oferece um contrato.
Mas a oportunidade oferecida pode não ser bem o que elas imaginavam."
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"A patricinha Poppy (Emma Roberts) leva uma vida de princesa em Malibu, litoral da
California. A menina se tornou uma adolescente bonita, rica e mimada. Para combater a
rebeldia da filha, o pai de Poppy (Aidan Quinn) a manda para um colégio interno na
Inglaterra. Enquanto tenta lidar com as novas colegas, que não toleram arrogância, a
americana terá de enfrentar a mal humorada diretora Mrs. Kingsley (Natasha
Richardson)."

Filme: Garotas S.A.

"A jovem Massie Block (Elizabeth McLaughlin) é a líder de um grupo de alunas
privilegiadas, arrogantes e narcisistas. Elas são temidas e respeitadas em seu meio escolar
e no bairro onde vivem. Porém, a vida de Massie muda completamente quando uma
família amiga de seus pais, de origem humilde, se muda para a casa de hóspedes. A recém-
chegada Claire (Ellen Marlow) irá ameaçar a posição de liderança de Massie."

Newsletter completa: Imagens de capas retiradas da internet e sinopses do site: Adoro Cinema.

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

Filme: Garota Mimada

"Philip (Bryan Cranston) é um homem rico que fica tetraplégico, após sofrer um acidente.
A situação o deixa desgostoso com a vida, já que está sempre rodeado de enfermeiros e
pessoas para ajudá-lo. Até que um dia, durante a seleção de um assistente, ele simpatiza
com Dell (Kevin Hart), um jovem com registro criminal que não tem a menor experiência
na função. Philip decide contratá-lo e, ao seu lado, reencontra o prazer pela vida."

Filme: Amigos para Sempre

Blog O Paraíso da Leitura

Filme: Antes de Partir

"Carter Chambers (Morgan Freeman) é um homem casado, que há 46 anos trabalha como
mecânico. Submetido a um tratamento experimental para combater o câncer, ele se sente
mal no trabalho e com isso é internado em um hospital. Logo passa a ter como
companheiro de quarto Edward Cole (Jack Nicholson), um rico empresário que é dono do
próprio hospital. Edward deseja ter um quarto só para si mas, como sempre pregou que
em seus hospitais todo quarto precisa ter dois leitos para que seja viável financeiramente,
não pode ter seu desejo atendido pois isto afetaria a imagem de seus negócios. (...)"
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