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SOBRE O TEMA

Minha época favorita do ano está chegando! Eu estava tão ansiosa para

indicar livros e filmes com a temática de Natal. Algumas indicações, aqui

presentes, eu vejo em quase todos os natais de tão mágico que as

considero!

Natal

Blog O Paraíso da Leitura

Natal pode ser representado como um momento de encontro especial com

quem amamos, ou como também uma época de esperanças. Tão perto do

ano novo nos traz a oportunidade de novos caminhos. 

Espero que com essas indicações você possa entrar no clima de Natal e

sentir a magia desta data comemorativa! Aqui trouxe as indicações que

mais me marcaram! 

Dúvidas, dicas ou sugestões de temas: oparaisodaleitura.blog@gmail.com
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"Em Smeerensburg, remota ilha localizada acima do Círculo Ártico, Jesper (Jason
Schwartzman) é um estudante da Academia Postal que enfrenta um sério problema: os
habitantes da cidade brigam o tempo todo, sem demonstrar o menor interesse por cartas.
Prestes a desistir da profissão, ele encontra apoio na professora Alva (Rashida Jones) e no
misterioso carpinteiro Klaus (J.K. Simmons), que vive sozinho em sua casa repleta de
brinquedos feitos a mão."

Livro e Série: O caderninho de desafios de Dash & Lily
"O caderninho de desafios de Dash & Lily é o livro que inspirou a série da Netflix.
O Natal está quase chegando, o que é motivo de grande alegria para Lily, que sente que
chegou a hora, finalmente, de se apaixonar. Para encontrar sua cara-metade de forma
nada óbvia, ela montou, junto de seu irmão, um plano: deixou um caderninho vermelho
repleto de tarefas em uma das prateleiras de sua livraria favorita – e mais caótica, vale
ressaltar – da cidade, na expectativa de que o cara certo apareça e aceite o desafio.
Dash, que não é exatamente um fã do período natalino, encontra o caderninho na sua
também favorita livraria e decide – por que não? – topar a missão. (...)"

Livro e Filme: Deixe a Neve Cair

"Na noite de natal, uma inesperada tempestade de neve transforma uma pequena cidade
num inusitado refúgio romântico, do tipo que se vê apenas em filmes. Bem, mais ou
menos. Porque ficar presa à noite dentro de um trem retido pela nevasca no meio do nada,
apostar corrida com os amigos no frio congelante até a lanchonete mais próxima ou lidar
sozinha com a tristeza da perda do namorado ideal não seriam momentos considerados
românticos para quem espera encontrar o verdadeiro amor. Mas os autores bestsellers
John Green, Maureen Johnson e Lauren Myracle revelam a surpreendente magia do Natal
nestes três hilários e encantadores contos de amor, interligados, com direito a romances,
aventuras e beijos de tirar o fôlego.(...)"

Filme: Klaus
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 Filme: O Grinch

"Um Grinch (Jim Carrey) que odeia o Natal resolve criar um plano para impedir que os
habitantes da pequena cidade de Quemlândia possam comemorar a data festiva. Para
tanto, na véspera do grande dia, o Grinch resolve invadir as casas das pessoas e
furtivamente roubar delas tudo o que esteja relacionado ao Natal."
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"O Natal se aproxima e, como sempre, Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) mantém seu
desprezo pela data. Milionário e muito mesquinho, ele só pensa em dinheiro e não dá
espaço para a emoção em seu coração, maltratando Bob Cratchit (Gary Oldman), seu fiel
assistente, e ignorando seu sobrinho Fred (Colin Firth). Com a morte de seu sócio,
Ebenezer recebe a visita de três fantasmas do Natal: do passado, do presente e do futuro.
Cada um deles, levará o velho ranzinza para uma viagem que o ajudará a refletir melhor
sobre sua vida passada e a escolha que fará para o futuro."

Filme: Os Fantasmas de Scrooge
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 Filme: Crônicas de Natal

"O presente de natal das crianças ao redor do mundo está em risco. Isso porque os irmãos
Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) fizeram suas travessuras. Empenhados
em flagrar o exato momento da chegada do Papai Noel, os dois se acomodaram em seu
trenó e, acidentalmente, danificaram o veículo. Agora eles precisam fazer uma uma força-
tarefa para ajudar o bom velhinho a correr contra o tempo, entregar os presentes e salvar
o Natal."
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Filme e Série: Meu Papai é Noel

“Entregando os presentes na casa do vendedor de brinquedos Scott Calvin (Tim Allen),
Papai Noel sofre um acidente e cai do telhado da casa. Machucado, ele não consegue
continuar seu trabalho e resolve pedir a ajuda de Scott para salvar o Natal. O homem
aceita a complicada tarefa, mas logo percebe que está engordando e ganhando barba,
transformando-se no novo Papai Noel."

Filme: O Expresso Polar

"É véspera de Natal e um garoto (Josh Hutcherson) está acordado. Sem acreditar mais em
Papai Noel, ele espera por algo que faça com que sua crença na figura natalina retorne. De
repente ele ouve um grande barulho, indo para fora de sua casa. O garoto então vê à sua
frente um gigantesco trem negro com destino ao Pólo Norte, cujo condutor (Tom Hanks) o
convida para embarcar. Após certa relutância, ele decide seguir viagem."
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Filme: Noelle
"Filha do Papai Noel (Jay Brazeau), Noelle (Anna Kendrick) sempre teve que apoiar e
encorajar seu irmão Nick (Bill Hader), que está prestes a assumir o papel do pai. Quando
Nick desaparece pouco antes do Natal, Noelle embarca em uma jornada divertida e
sincera para encontrá-lo, descobrindo, então, o que realmente significa a data. (...)"

"Quando uma repórter chamada Amber (Rose McIver) se disfarça de tutora para fazer
uma reportagem inspirada na vida de um príncipe playboy, ela acaba se envolvendo em
uma intriga real e vive uma grande paixão. Porém, depois de encontrar o amor de sua
vida, será que Amber vai ser capaz de manter sua mentira em nome de uma matéria?"

Filme: O Príncipe do Natal
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Filme: O Feitiço do Natal

“Abby (Kat Graham) é uma talentosa fotógrafa batalhando para conseguir construir uma
carreira. Quando ela herda um calendário mágico que parece poder prever o futuro, sua
vida toma um novo rumo e ela se vê sendo levada a encontrar o amor."

"Angela adora o Natal mais do que qualquer outra pessoa. Diferente dela, sua família não
dá tanta importância ao dia. Ao receber pelo correio um globo de neve, inexplicavelmente
vai parar em um mundo mágido dentro do globo. Logo ela descobre que pode entrar e sair
de lá quando quiser, e assim experimentar a magia do natal em qualquer época do ano.
Mas vai precisar tomar uma difícil decisão para manter a magia em sua vida."

Filme: Globo de Neve
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Filme: Amor com Data Marcada
"Em Amor Com Data Marcada, Sloane (Emma Roberts) é uma ácida jovem que gosta de
sua vida de solteira, acreditando não precisar de namorado. Jackson (Luke Bracey) é um
solteiro divertido que foge de relacionamentos. Quando a pressão de amigos e familiares
cresce para que eles encontrem um amor, os dois fazem um acordo: ser o par um do outro
em ocasiões especiais. Mas o que fazer quando novos e indesejados sentimentos começam
a surgir entre eles?"

Filme: Uma Quedinha de Natal

“Em Uma Quedinha de Natal, Sierra Belmont (Lindsay Lohan) é uma garota mimada e
herdeira de uma rede de hotéis espalhados pelo mundo, mas nada interessada em fazer
parte do negócio do pai, apenas compras e viagens. Em uma saída com seu namorado, ela
é surpreendida quando Tad a pede em casamento. O choque é grande, e faz com que ela
acabe sofrendo um acidente e perde a memória no processo - além de se separar do
namorado enquanto caía. Ela é então resgatada por uma viatura e levada a um hospital.
(...)"

Filme: Operação Presente

“Busca responder a pergunta: "Como é que Papai Noel consegue entregar todos os
presentes em uma única noite?" Em um lugar escondido no Polo Norte, encontra-se a
resposta. Em meio a chamada "operação presente", Arthur tem um missão muito especial
que precisa ser concluída antes do amanhecer da manhã de Natal."
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"Em Missão Presente de Natal, buscando ser promovida, Erica Miller (Kat Graham), uma
assistente parlamentar, viaja para uma base aérea no Pacífico a pedido de sua chefe,
furando o Natal com sua família. No local, ela precisa decidir se a base será fechada para
corte de custos ou não. Só que lá entra em conflito com o Capitão Andrew Jantz
(Alexander Ludwig), um piloto que ama o Natal e tem como projeto, há anos, entregar
presentes e suprimentos, de paraquedas, para os moradores das ilhas vizinhas. Erica
passa a ficar em dúvida entre vivenciar o espírito natalino de Andrew ou atrapalhar seus
planos por conta de seu desejo de ser promovida profissionalmente."

Filme: Missão Presente de Natal
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Filme: Cartão de Natal
"Antes que a ambiciosa Ellen Langford possa herdar o negócio de presentes de seu pai, ela
deve entregar um cartão de Natal especial para o ex-parceiro de seu pai em Snow Falls, a
cidade natal que ela nunca conheceu de verdade. Quando uma tempestade de neve a
obriga a parar numa pousada da cidade, ela acaba encontrando um amor e descobre o
verdadeiro significado do Natal."

Filme: A Família Noel

“Jules Claus não gosta do Natal. Depois da morte do pai, no ano passado, ele não quer mais
nem pensar no assunto. Enquanto a mãe trabalha, Jules passa muito tempo na loja de
brinquedos do avô.

Filme: Um Herói de Brinquedo

“Um homem de negócios (Arnold Schwarzenegger) chega atrasado na aula de caratê do
seu filho, que recebeu a faixa azul. Para tentar compensar, ele promete ao menino que lhe
dará qualquer coisa que ele peça no Natal. O garoto então pede o "Turbo Man", o
brinquedo sensação do momento e sonho de todas as crianças. Acontece que já véspera de
Natal e o brinquedo não existe em lugar nenhum assim, com todos os estoques já estando
esgotados. Ele então se propõe a cumprir a promessa, não importando o quanto isto lhe
custe, mas, além de se meter em uma série de complicações, ainda tem de ser mais
esperto que um carteiro, que tem o mesmo objetivo dele e igualmente obstinado no seu
intento."
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"Depois que uma feiticeira transporta o cavaleiro medieval Sir Cole (Josh Whitehouse)
para a época atual em Ohio, durante as festas de fim de ano, ele faz amizade com Brooke
(Vanessa Hudgens), uma professora de ciências inteligente e gentil que está desiludida
pelo amor. Brooke ajuda Sir Cole a navegar no mundo moderno e tenta ajudá-lo a
descobrir como cumprir sua misteriosa e verdadeira missão - o único ato que o levará de
volta para casa. Mas, à medida que ele e Brooke se aproximam, Sir Cole começa a se
perguntar se realmente quer voltar à sua antiga vida."

Filme: Um Passado de Presente
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Livros: Anjos à Mesa
"Shirley, Goodness e Mercy sabem que o trabalho de um anjo é interminável -
especialmente na véspera do Ano-novo. Ao lado de seu novo aprendiz, o anjo Will, elas se
preparam para entrar em ação na festa de um de ano da Times Square.
Quando Will identifica dois solitários no meio da multidão, ele decide que a meia-noite
será o momento perfeito para dar aquele empurrãozinho divino de que eles precisam para
acabar com a solidão. Então, por "acidente", Lucie Ferrara e Aren Fairchild esbarram-se
no meio da alegria da festa, mas, assim como se aproximam, acabam se perdendo: um
encontro marcado que não acontece os afasta pelo resto da vida. Ou será que não? (...)"

Livro: Sete Dias Juntos

“A família Birch irá se reunir em Weyfield Hall, para o Natal, pela primeira vez em muitos
anos. Emma está eufórica com a chegada da filha mais velha, Olivia, mesmo sabendo que o
único motivo para o seu regresso é a quarentena à qual deverá se submeter após ter sido
voluntária no tratamento de uma epidemia devastadora na África.
Enquanto Emma se esforça para parecer tranquila e para agradar a filha recém-chegada,
seu marido, Andrew, jornalista e renomado crítico de restaurantes, passa os dias isolado
em seu escritório, revirando o passado e revivendo seus dias de glória como um
correspondente de guerra. (...)"

Filme: O Natal da Cinderela

“Kat (Laura Marano) é uma jovem aspirante a cantora, cujos sonhos sempre são esnobados
pela cruel madrasta e meia-irmãs fúteis. Trabalhando como elfa na feira natalina, ela se
encanta pelo belo Nick (Gregg Sulkin), novo Papai Noel da festa. Quando é convidada para
um elegante baile que pode ser sua chance de sucesso, a protagonista é vítima da inveja
da família, mas contará com o apoio da melhor amiga, Isla (Isabella Gomez), para
comparecer ao evento."
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Filme: A Princesa e a Plebeia

“Uma duquesa e uma confeiteira descobrem que são sósias perfeitas uma da outra e
decidem trocar de lugar. Quando elas se apaixonam por homens que não fazem a menor
ideia de quem elas são de verdade, esse plano pode virar um problema."
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"Se você gosta do clima de fim de ano e tudo o que ele envolve — presentes, árvores
enfeitadas, luzes pisca-pisca, beijo à meia-noite —, vai se apaixonar por O presente do
meu grande amor. Nas doze histórias escritas por alguns dos mais populares autores da
atualidade, há um pouco de tudo, não importa que você comemore o Natal, o ano-novo, o
Chanucá ou o solstício de inverno."

Livro: Os delírios de Natal de Becky Bloom

"Becky Brandon (nascida Bloomwood) adora o Natal. A família se reúne na casa dos pais
dela, eles ouvem canções natalinas, sua mãe finge ter feito a sobremesa e os vizinhos
chegam para tomar uma taça de xerez usando suéteres horríveis de Natal... Pelo menos
agora, com a internet, as coisas ficaram mais fáceis. Todos os sites estão em promoção.
Além disso, se as suas compras passarem de determinado valor, você ainda ganha frete
grátis! E, nessa época, as vitrines estão brilhando, convidativas, cheias de descontos! (...)"

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

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

Livro: O Presente do meu Grande Amor

"Ela tem a vida quase perfeita. Seu único desgosto é nunca ter ouvido as três palavras
mágicas: eu amo você. Assim como em seu primeiro livro, O céu vai ter que esperar!,
Cally Taylor, no divertido Em casa para o Natal, une com maestria romance e comédia,
mas, desta vez, com uma diferença: na época mais especial do ano, o Natal. Quando
lançado na Grã-Bretanha, fez enorme sucesso, figurando nas principais listas de mais
vendidos. (...)"

Livro: Em Casa para o Natal
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Livro: Nicolau São Norte e a batalha contra o rei dos pesadelos

"Antes de São Nicolau ter sido São Nicolau, ele era Norte, Nicolau São Norte, um destemido
espadachim, rufião e notório fora da lei. Sua destreza com todo tipo de armamento era
notável. Tesouros e riquezas eram o que buscava a todo custo. Estava longe de ser um
herói.
Mas heróis não nascem heróis... eles são colocados à prova.
Quando vilões verdadeiros entram em cena, na forma volátil de Breu e seus temíveis
Medonhos, Norte encontra outro uso para suas famosas habilidades de lutador. (...)"
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