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Capixaba faz sucesso
com livro de fantasia

Discos antigos
voltam à lista de
mais vendidos

Elysanna Lousada
lançou “Herdeiros do
Trono” na Bienal do
Rio de Janeiro

Bon Jovi, John Mayer e
Metallica estão entre os
nomes que integram o
ranking do iTunes Brasil
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CONFIRA

LEANDRO REIS

lsreis@redegazeta.com.br

A cultura que une guerras
de espadas, criaturas fantásticas e dramas humanos
começou a espalhar seus filhospelomundoapartirda
trilogia literária “O Senhor
dos Anéis”, de J. R. R. Tolkien, em meados de 1950.
Basedaadaptaçãocinematográfica vencedora de vários Oscar no início dos
anos2000,aobrafoitraduzida para vários idiomas e
republicada ao longo das
décadas seguintes.
Um desses frutos nasceu
em Vargem Alta, sul do Espírito Santo, e atende pelo
nome de “Herdeiros do
Trono”. A obra, da capixaba Elysanna Louzada, foi
lançada na Bienal do Livro,
noRiodeJaneiro,emagosto, e logo depois foi adotada por duas escolas cariocas para a grade escolar (a
autora prefere não divulgar o nome das instituições,umavezqueocontrato ainda não foi assinado).
Para atrair público no
lançamento do livro, Elysanna imprimiu o primeiro capítulo e distribuiu nos
estandes do evento. A tática deriva da postura da
escritora nos meios digitais. Antes do lançamento
oficial, ela ofereceu as primeiras páginas da obra na
internet para degustação.
“Hoje as pessoas fazem
isso para aguçar a curiosi-

Herdeiros do Trono
– Volume I
t Elysanna Louzada

Editora Ases da
Literatura, 352 páginas.
Quanto: R$ 29,90
(impresso) e R$ 9,90
(e-book). Primeiro
capítulo disponível em
bit.ly/1h5VNRd.

Autora disponibilizou primeiro capítulo na internet

dade do leitor. Basicamente é a minha estreia, então
preciso dar algo para que o
público saiba se quer ler o
que escrevo”, diz Elysanna,
quepublicouolivroinfantil
“Eu Sou o Galo”, em 2011.
NaBienal,aescritoraviu
que o lugar do autor, atualmente, não pode ser restrito ao teclado do computador. “Nos eventos, o autor é
valorizado.Aspessoasquerem tirar foto, conversar,
mandar recado no Facebook”, diz. Para atender uma
demanda também contemporânea, a autora vol-

tou do Rio de Janeiro e disponibilizou para venda, no
site Amazon, uma versão
de “Herdeiros do Trono”
para o leitor digital Kindle.
INFLUÊNCIA
Otítulonãonega:aobra
passa por Tolkien para beber na fonte da série de livros “As Crônicas de Gelo e
Fogo”, de George R. R.
Martin, também conhecida por sua adaptação para
a televisão, veiculada pelo
canal HBO sob o nome de
“A Guerra dos Tronos”.
Segundo Elysanna, o

universo da fantasia, apesar de cronologicamente
desligado da nossa época,
é utilizado por ela para
abordar conflitos atuais.
“Dentro da obra há conflitos étnicos, tortura e temas que vemos ao redor
do mundo”, explica.
O livro, aliás, a exemplo
das obras de referência, terá sua história disposta em
vários volumes. Além da
parte já lançada, “Herdeiros do Trono” terá o númerosubsequentelançadoem
meados do ano que vem. O
término da trilogia está
previsto para o fim de 2014
ou início de 2015.

Livro “Ilha Noiada” debate o
uso do crack pela juventude
DARSHANY LOYOLA
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Após lançar o seu primeiro
livro impresso, “As 24 Horas de Anna Beatriz”
(2012), o escritor capixaba Maxwell dos Santos
aguarda patrocínio para
lançar seu mais novo ro-

Bruce Springsteen ocupa
7º lugar com coletânea

banda de James Hetfield
também ocupa a 8ª posição com a trilha sonora do
filme “Through the Never”, que acada de chegar
às lojas. A lista de músicas
mais baixadas de ontem
no iTunes Brasil ainda incluía “Nothing But the
Beat” (2011), de David
Guetta, na 5ª posição, e
“Greatest Hits” (2010), do
Bon Jovi, no 12º lugar.

GLOBAL CITIZEN

ROMANCE JUVENIL

Escrito pelo capixaba
Maxwell dos Santos,
obra está disponível
para download na web

Após o Rock in Rio, discos antigos de artistas que
tocaram no festival estão
na lista de mais vendidos
do iTunes no Brasil. As coletâneas “Bruce Springsteen – Greatest Hits”
(1995) e “The Collection”,
de John Mayer (2011), e o
“Black Album” do Metallica (1991) estavam entre
os 25 álbuns mais vendidos ontem. O festival começou no dia 13 de setembro e terminou no domingo, dia 22. Bruce Springsteen ocupa a 7º posição,
John Mayer está na 18ª –
além da 11ª, com o lançamento “Paradise Valley” –,
e o Metallica está na 24ª. A
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mance, “Ilha Noiada – Um
Grito de Socorro de uma
Juventude Adicta”. A
obra, escrita no início do
ano e direcionada para
adolescentes, foi disponibilizada na internet no dia
26 de abril (leia em
www.ilhanoiada.zz.mu/
ilhanoiadaweb.PDF).
“Estou há meses tentando captar R$ 5 mil para
viabilizar o lançamento da
obra até o fim do ano, mas

tenho encontrado dificuldades”, afirma Maxwell.
O livro aborda, em 64 páginas, o drama de adolescentes que se envolvem
com o crack. Na história,
quatro adolescentes de
classe média e alta se encontram todo fim de tarde
para consumir a droga.
“O livro surgiu com o
objetivo de desconstruir o
estereótipo de que todo
usuário de crack é pobre.

O vício em crack não escolhe classe social”, conta o
autor. “Há alguns meses,
fuiaoCentrodeVitóriaentregar aos meus amigos
exemplares do meu primeiro livro. Quando atravessava a Avenida Princesa Isabel, fui abordado por
uma jovem, que me ofereceu sexo para conseguir
dinheiro para comprar
droga”, relata. A partir
daí, o escritor percebeu o

Festival em Nova York
ao vivo na web e na TV
Amanhã, Nova York
abrigaoGlobalCitizenFestival, que tem como meta o
combate à pobreza no
mundo. Neste ano as principais atrações são Stevie
Wonder, Kings of Leon,
John Mayer e Alicia Keys.
O evento vai acontecer no
Central Park, com entrada
gratuita, mas pessoas de
outras partes do mundo
poderão acompanhar as
apresentações ao vivo
através da internet. A Vevo

é uma das parceiras do festival e será responsável pelo streaming. No Brasil, a
festa será transmitida tambémpelocanalMultishow,
a partir das 17h.
Em 2012, foram atrações do festival artistas como Foo Fighters, Neil
Young,BlackKeyseBandof
Horses. O evento pretende
arrecadar fundos para educação, saúde, igualdade
entre homens e mulheres e
parcerias globais.

quão devastador é o vício.
“Ilha Noiada” vem com a
proposta justamente de
alertar sobre os riscos decorrentes do uso do crack.
“Ela transforma um ser
humano em zumbi, que já
não tem mais controle sobre si mesmo”, explica
Maxwell.

patrocinar “Ilha Noiada”
pode entrar em contato
com Maxwell dos Santos
pelo e-mail do autor:
sanmaxwell@gmail.com.

MAIS PROJETOS
Mesmo sem conseguir
lançar o livro impresso, o
escritor já trabalha em
um novo romance. “Estou escrevendo um livro
que abordará o protagonismo juvenil como
agente transformador
da escola”, revela.
Quem se interessar em
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Romance “Ilha Noiada”
pode ser lido na web

