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comédia >>> Pacote traz extras

Sucesso do cinema
em DVD duplo

loja
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Quatro anos depois do fim da sériedesucesso,osfãsdasérie“Sex
and the City” podem se deliciar
com o filme, agora em DVD duplo,
com extras sobre os bastidores
das gravações. No filme, Carrie
continua com seu amado Mr. Big,
vivendo e escrevendo sua coluna
de jornal em Manhattan. Miranda ainda trabalha como advogada
e está casada com Steve, ao lado
de quem cria seu filho de cinco
anos. Charlotte casou-se com
Harry e adotou um pequeno bebê
chinês. E Samantha levou seus
talentos para Los Angeles, onde
seu namorado Smith Jerrod tor-

nou-se astro de cinema. Mas estas quatro fabulosas amigas, desejáveis e cheias de desejo, jamais conseguiriam ficar separadas. Do lado de trás das câmeras,
a figurinista Patricia Field, que ficou conhecida por transformar a
personagem de Sarah em referência no mundo da moda, também participa do trabalho. Reza a
lenda que centenas de grifes tentaram seduzir a profissional e algumas colocaram grana para garantir poucos segundos de exposição. “Sex and the city”, o filme,
deixou todo mundo com vontade
de quero mais.

O filme
‘Sex and the
City’ é
explosivo e
divertido

obra >>> Lançamento da Editora Prumo

drogas >>> O fascínio pela realidade da prostituição e do tráfico

História real
do submundo
carioca

Heróis amigos em
obra infanto-juvenil
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“Memórias
do
submundo” conta a história real
de Rodger Klingler, um alemão apaixonado
pelo Brasil, que visita o Rio de
Janeiro e se hospeda em Copacabana. Sua história não passaria de um clichê se não fosse
seu exagero fascínio pela realidade da prostituição e do tráfico com que ele se depara na
cidade maravilhosa.
Klinger, que sequer experimentara drogas em seu país,
encanta-se com a realidade
que o cerca no mais famoso
bairro brasileiro e logo se torna usuário de cocaína. Além
das mulheres cariocas, o que
mais o fascina é o baixo custo
da substância no Brasil, principalmente se comparado ao
de sua terra natal. O deslumbramento é tanto que ele decide voltar para a sua cidade,
juntar dinheiro e retornar ao
Rio de Janeiro para comprar
cocaína, a fim de vendê-la na
Alemanha por um preço muito
mais alto. Ele então volta ao
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Preço médio

R$ 29,90
AUTOR: Rodger Klinger

EDITORA: Best Seller Ltda

GÊNERO: Biografia/Memória

Rodger Klingler nasceu em
Nuremberg, em 1964.
Atualmente vive em
Ingolstadt, próximo a
Minuqeu, tem uma filha e
trabalha como roteirista.
“Memórias do Submundo” é
seu segundo livro.

Rio com a quantia necessária
para pôr seu plano em ação. Mas
não era uma tarefa tão simples
quanto ele imaginava. Agora,
após quatro terríveis anos vivendo a realidade dos presídios
cariocas, relatados detalhadamente nesta obra, ele já sabe.
“Memórias do submundo” é o
segundo livro de Klingler. O primeiro, lançado na Alemanha em
2005, é “A vida dos demais”, sob
o pseudônimo de Calvin Gomez.

“Memórias do submundo” fala sobre um alemão que desce ao inferno no Rio

Superamigos e super-heróis, estes são Rafael e Pedro, ou melhor,
Capitão Medalhão e Justiceiro
Negro, uma dupla invencível
quando o assunto é amizade e
aventura. Os amigos-heróis estão em “Capitão Medalhão e o Justiceiro Negro” (Editora Prumo),
que chega às livrarias pelo selo
Pruminho e conta a curiosa históriadedoismeninoscompersonalidades bem distintas, mas com o
mesmo intuito: vencer inimigos
e fazer fantásticas descobertas.
Tratando de questões como
amizade e companheirismo, o li-

vro encanta pelas ilustrações
cheias de contrastes e tons vibrantes, e pelo texto leve e criativo de autoria de Anna Claudia
Ramos. Já os personagens e expressões ficaram por conta da
ilustradora Fabiana Salomão.
Rafael é apaixonado por
brincadeiras e diversão. Já Pedro é calado e solitário. Os dois
se tornam amigos e, com rabiscos e apetrechos, criaram o Capitão Medalhão e o Justiceiro
Negro. Sua nova missão: capturar monstros, vencer inimigos
e viver incríveis aventuras.
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Os homens com quem não
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SCHNURNBERGER

A trajetória de Norah Lange, uma
das poucas mulheres que
participaram do expediente de
revistas como “Martín Fierro”,
“Prisma” e “Proa”. Ela rompeu
barreiras em uma Buenos Aires
machista durante o início do
Século 20.

A história de amor e coragem em
meio a um das batalhas mais brutais
da humanidade. O livro é o relato real
da vida de Liliana Litvak, uma jovem
de 19 anos que, em um dos
momentos mais sombrios da
Segunda Guerra Mundial, aliou-se
como voluntária e tornou-se heroína.
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Hallie Pierpont é uma mulher
casada que descobre que seu
marido está deixando sua casa
para juntar-se a sua personal
trainer de 27 anos. Após sofrer,
recebe uma ligação inesperada.

VIDA DIGITAL

Dr. Sinésio Talhari
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Som com Bluetooth

Novidades do
mundo digital

lançamento

capa/bolsa > A
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A Sony apresenta a nova versão
dos seus sistemas de som para
carros Xplod, com modelos equipados com cabo USB 1-wire ou Bluetooth. O USB 1-Wire é a
maneira mais prática para conectar seu walkman, iPod, iPhone ou
pendrive USB e escutar
as músicas que quiser.
Ele também recarrega os
seus players e permite que você controle tudo pelo painel do Xplod. São
quatro modelos USB 1-Wire, o
CDX-GT930UI, CDX- GT730UI,
CDX-GT630UI e CDX-GT530UI.
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Com os modelos Bluetooth
MEX-BT5700U, MEX-BT4700U e
MEX-BT3700U poderá fazer chamadas hands-free enquanto estiver dirigindo, sendo que o modelo MEX-BT4700U também tem uma função para acessar a agenda de
celular e mostrar na tela,
além de ter um microfone externo para chamadas em viva voz. Entre as outras funções dos novos Xplod estão o “Quick
Browser” que ajuda a encontrar as
músicas no seu player. Fonte: DigitalDrops

companhia espanhola Mitemite
- Unnecessary Objecs Lab criou
uma capa para notebook
perfeita para ser usada nas
violentas cidades brasileiras.
Com a capa/bolsa Bag Against
Crime parece que você está
levando um jornal na mão e
nenhum ladrão vai desconfiar! A
capa não tem nenhum bolso
nem é acolchoada.
A Bag Against Crime está disponível em cinco modelos/jornais
diferentes: Herald Tribune, Le
Pais, La Vanguarda, La Grettezza dello Sport e Frankfurten Allgemeine.

