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A SÉRIE “Younger ”, que tem Hi-
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lary Duff no elenco, estreia hoje,
às 22h30, no canal E!. Produzida
por Darren Star, mesmo criador
de “Sex And The City”, o programa conta a história de Liza (Sutton Foster), uma mãe solteira
que, aos 40 anos, tem dificuldades para encontrar um trabalho
decente e decide transformar a
sua vida com a ajuda de sua
grande amiga Maggie. Na trama,
Hilary é Kelsey, uma das colegas
de trabalho da protagonista.

História com
aventuras e
aprendizado
A escritora capixaba
Elysanna Louzada
lança “Eu Sou o Galo”
no próximo fim de
semana, durante a
Bienal do Livro Rio
Flávio Carvalho
aventura de um jovem galo
desesperado por ter perdido seu canto e que, para recuperá-lo, precisa enfrentar seus
medos no Bosque dos Encantos é
o enredo de “Eu Sou o Galo”, da
capixaba Elysanna Louzada. A
obra será lançada sábado, na Bienal Internacional do Livro Rio.
A trama conta a história do galo
Niquei, que está ansioso pela cerimônia do Primeiro Canto, na qual
todos saúdam o sol com o famoso
“cocoricó”. Apesar de treinar para
o grande dia, às vésperas dos ritos,
o galinho perde seu canto.
Desesperado, ele pede a ajuda de
seu melhor amigo, o cãozinho
Pankekas, e juntos se aventuram
pelo Bosque dos Encantos. Lá, eles
encontram Dona Tartufa, uma co-
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ruja que os guia em uma
jornada cheia de perigos,
na qual Niquei busca
sua verdadeira identidade.
A escritora Elysanna Louzada contou que
começou a escrever o livro
em 2010, e que se inspirou no
período de construção da autoestima e de enfrentamento dos
medos do filho Fábio, na época
com 6 anos, para criar sua nona
obra.
“Eu construí o Niquei com todos
os elementos que eu gostaria de
passar para o meu filho: a coragem,
e a importância da amizade e da
família”, contou Elysanna ao Teen.
E o esforço da escritora deu certo. Ela acredita que seu filho, hoje
com 12 anos, ficou parecido com o
personagem da obra. “Ele é molecão e aventureiro. Gosta de fazer
trilha de moto no meio do mato”,
disse a escritora que mora em
Vargem Alta, sul do estado.
Elysanna chegou a publicar o livro por conta própria e distribuiu
em escolas de sua região. No ano
passado, a obra foi adotada por
uma escola da Paraíba e em mais

***

AS FIFTH HARMONY divulgaram na última semana o clipe de
“I’m In Love With a Monster”,
música-tema do filme “Hot el
Transilvânia 2”, que estreia no
dia 24 deste mês. As meninas arriscam um look gótico e sensual
enquanto dançam com monstros e fazem a maior festa no hotel do Drácula.

***

DEMI LOVATO revelou que seu

ELYSANNA
construiu o
personagem do
livro inspirada
em seu filho, na
época com
6 anos
três do Estado.
Ela estará pela segunda vez na
Bienal Internacional Rio para
lançar “Eu Sou o Galo”, que tem
ilustrações de Mateus Rios. O
encontro será sábado, às 14h, no
estande da Paulinas Editora. Na
sexta, Elysanna divulga sua trilogia “Herdeiros do Trono”, no estande da Amazon.

Novo astro da música pop
A música “See You Again”, parceria do rapper Wiz Khalifa com
Charlie Puth, que faz parte da trilha sonora de “Velozes e Furiosos
7” e foi feita em homenagem a
Paul Walker, é sucesso absoluto:
foi ouvida mais de 4 milhões de
vezes na plataforma de streaming
Spotify, alcançou o topo de várias
paradas musicais em todo mundo,
e o clipe possui 864 milhões de visualizações no YouTube.
Apesar do estrondo da música,
pouca gente conhece o trabalho
do cantor americano Charlie Puth. Com 23 anos, o artista tem um
EP lançado intitulado “Some Type of Love”, com quatro músicas,
entre elas, “Marvin Gaye”, dueto
com a cantora Meghan Trainor.
Na parceria com a cantora de
“All About That Bass”, Puth apresenta uma canção inspirada nos
tempos de ouro da Motown, famosa gravadora dos Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970.
Não é à toa que a música recebe o
nome de Marvin Gaye, um dos

maiores artistas dessa gravadora.
A canção é extremamente sexy e
dançante, e o clipe, que possui
mais de 45 milhões de visualizações, se passa em um baile de escola onde os estudantes estão entediados até que a música de Puth
começa a tocar e todos ficam contagiados pelo som.
Com duas músicas bombadas
em todo o mundo, o cantor agora
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PUTH canta “See You Again”

quinto disco de estúdio levará o
nome do seu próximo single,
“Confident”. Ela também divulgou a arte da capa e a tracklist
do álbum. Serão 13 faixas, duas
delas terão participações de Iggy Azalea e da rapper Sirah.

se prepara para o lançamento do
seu primeiro disco, “Nine Track
Mind”, previsto para 6 de novembro. O álbum contará com 12 faixas e incluirá as canções “Marvin
Gaye”, e “One Call Away”, faixa
disponibilizada por ele este mês e
que será seu próximo single.
O cantor também está em estúdio trabalhando com outros artistas. Recentemente, ele colaborou
com a cantora Fergie para seu novo álbum solo, e prometeu aos fãs
da loira uma “My Humps 2.0”, fazendo referência ao sucesso do
grupo Black Eyed Peas, do qual a
cantora faz parte.
Puth começou a sua carreira fazendo covers de sucessos no Youtube ao lado da cantora Emily Luther. Com a versão para “Someone Like You”, de Adele, eles chamaram a atenção de Ellen DeGeneres, que assinou com eles através do selo dela Eleveneleven.
Posteriormente, ele assinou com
Atlantic Records, por onde tem
lançado seus trabalhos.

***

JUSTIN BIEBER liberou o primeiro single do seu novo trabalho, que deve ser lançado ainda
este ano. “What Do You Mean?”
se parece um pouco com “Where Are U Now”, parceria com
Skrillex e Diplo, por conta das
batidas eletrônicas.
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FALA SÉRIO

O que fará no feriado
de 7 de Setembro?
“Vou para
Guarapari passar o feriado na
casa de um amiga. No domingo,
vamos curtir
uma festa na Pedreira que terá
show do Catra”.

O CANTOR Biel (foto) lançou
Rafael Schneider Corrêa, 20 anos
Jucutuquara, Vitória
“Ainda não
decidi se vou
viajar para o Rio
de Janeiro ou se
vou para Guarapari. Se nada
der certo, vou
curtir as festas
que vão acontecer em Vitória mesmo”.
Isabella Negretto, 18 anos
Centro de Vitória

oficialmente o clipe do seu novo
single, “Demorô”. Gravado em
julho em Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul, o vídeo tem um
cenário bem colorido e o artista
faz várias trocas de roupas.

***

O PRIMEIRO volume da série
“Deuses do Egito”, da autora
Colleen Houck, famosa pela saga “A Maldição do Tigre”, será
lançado na Bienal do Livro Rio.
Em “O Despertar do Príncipe”, o
leitor conhece Lilliana Young,
uma jovem de 17 anos que tem
uma vida luxuosa.
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