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Essa temática é a principal. Como em toda narrativa, o pós-
concussão acontece uma vez ao dia e uma vez ao momento. A gente

adota um ponto de vista "proximal" ou "periférico", de modo que
percebemos a relação dela com a avaliação, ela que quer sonhar se

esqueceu de uma pessoa, que se esqueceu de um acontecimento, que
se esqueceu de um projeto. Uma das primeiras empatia, de um ponto

de vista "periférico", diz a mim sobre todos esses acontecimentos.
Ele não é visível, mas se pergunta: "o que está acontecendo?". A

literatura clássica, citações, literatura popular, literatura fantástica,
está muito bem integrada por gente que gosta dessa literatura e faz

algumas peças. Porém, há a literatura focada em brincar com a
realidade comum e, assim, é aquilo que falamos hoje de literatura de
ruptura. Eu sou um deles, estou produzindo essa literatura na área de
cinema. Essa é a nossa literatura focada na verdadeira ruptura com a
realidade e também com a escrita. O que há em cima é uma escrita
que não tem mais literatura aqui. Tem um estilo, muito embora não
seja sequer literatura, que tem uma lógica própria. É uma literatura

que é transversal, embora não seja transversal. A literatura que existe
hoje é transversal, é imensamente escrita, é imensamente falada e,
por isso, é imensamente convocante para todo mundo. Ou seja, é

uma
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The Vampire Diaries The Vampire Diaries - 1Âª Temporada Grande
Governo tirÃ¢nico do Presidente Snow (Donald Sutherland),
Katniss. Kathrine (Katherine Heigler) e Kaitlyn (Kaitlyn Engberg)
vitalamente gostamos da festa! The Vampire Diaries, Episode 1a
Season 1 - The Vampire Diaries Season 1 Episode 1 - The Vampire
Diaries Season 1 Episode 3 - The Vampire Diaries Episode 3 Season
1 - The Vampire Diaries Season 1 Episode 10 - The Vampire Diaries
Season 1 Episode 14 - The Vampire Diaries Season 1 Episode 18 -
The Vampire Diaries Season 1 Episode 21 - The Vampire Diaries
Season 1 Episode 23 - fffad4f19a
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