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Escritora de fanfics de Harry Potter lança série best seller no Brasil
Em entrevista ao G1, Cassandra Clare fala sobre 'Instrumentos mortais'.
Trilogia sobre criaturas sobrenaturais será adaptada para os cinemas.
Gustavo Miller Do G1, em São Paulo
imprimir

Cassandra Clare (Foto: Divulgação/The Black Arts)
Qual será o fenômeno literário que invadirá os cinemas depois das séries “Harry Potter” e “Crepúsculo”? Difícil apontar, mas um nome que já
entra na lista como possível sucessora de J.K. Rowling e Stephenie Meyer é o da iraniana Cassandra Clare.
Ela é autora da trilogia “Instrumentos mortais”, que não chega a ser um best seller como as obras acima (ficou no top 10 do "The New York
Times"), mas rendeu à escritora comparações com as duas colegas acima pelo o seu jeito de escrever e narrar histórias, que misturam literatura
fantástica com elementos mitológicos.
Uma curiosidade de Cassandra, filha de um casal de norte-americanos, é que ela ganhou fama na internet escrevendo fanfics (ficção criada por fãs
para obras que admiram, seja livros, filmes, séries ou HQs) de “Harry Potter “ e “O senhor dos anéis”, enquanto trabalhava em tabloides como
jornalista de celebridades.
O primeiro livro da série, “Cidade dos ossos” (462 págs, R$ 39,90), foi lançamento recentemente no país pela editora Galera Record. A obra
contra a história de Clarissa, uma adolescente de 16 anos cuja vida muda completamente após presenciar um assassinato. Sua mãe é raptada por
demônios e ela tem contato com os Caçadores das Sombras, guerreiros que protegem o mundo da invasão de bestas do apocalípse.
Cassandra apela pra lobisomens, monstros, vampiros e todo tipo de criatura sobrenatural. Deu certo: os direitos da trilogia já foram vendidos para
Hollywood. “O roteiro acaba de ficar pronto e um diretor também já foi escolhido, o Scott Stewart. Agora é olhar a agenda para começar a fechar
o elenco e filmar. É muito empolgante, mas não vou adiantar mais nada porque só terei certeza de tudo quando as gravações começarem”, explica
Cassandra, em entrevista por e-mail ao G1.
G1 - Você começou escrevendo fanfics de “Harry Potter”. Qual a influência da série em sua vida pessoal e também na de escritora?
Cassandra Clare - Quando a série foi lançada, eu trabalhava numa livraria infantil. Quanto mais eu via as pessoas, de todas as idades possíveis,
comprando os livros, mais eu percebia que um livro sobre crianças não é necessariamente um livro para crianças. Que qualquer pessoa pode se
divertir com essas histórias mágicas enquanto cresce e enfrenta os seus medos.
G1 - Por que as pessoas, em especial pré-adolescentes, são tão apaixonadas por romances sobre criaturas sobrenaturais?
Cassandra - Acredito que adolescentes pensam de forma alegórica. Quando você percebe que está crescendo e se apaixona, caso seja uma
garota, os meninos parecem criaturas mágicas distantes. Você sabe que não dá para entendê-los, mas também sabe o quanto eles podem lhe fazer
sentir sentimentos poderosos. Então, nos livros, essa sensação é adaptada ao se fazer do menino um vampiro ou um anjo – algo que ainda é muito
forte e mágico.
G1 - Você se sente pressionada quando dizem que seus livros podem se tornam o próximo “Harry Potter” ou o próximo “Crepúsculo”?
Cassandra - Isso seria bom, não? Mas desde que começaram a dizer que qualquer série fantástica popular poderia eventualmente se tornar isso,
isso tirou o fator pessoal [do sucesso]. Ficou, de certa maneira, apenas uma maneira de as pessoas contextualizarem os livros.
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G1 - Na capa da versão brasileira de “Cidade dos ossos” há um elogio de Stephenie Meyer ao seu trabalho. Como é a relação de vocês? E
J.K. Rowling, você a conhece?
Cassandra - Nunca me encontrei ou falei com J.K. Rowling. Com Stephenie eu conversei pelo telefone e você não pode imaginar o quanto ela é
uma mulher simpática e divertida. Ela foi generosa o suficiente para se oferecer a “legitimar” os meus livros, apenas porque ela os achou
divertidos e gosta de dividir os livros que gosta com seus leitores.
G1 - Como será o seu novo livro?
Cassandra - No momento estou trabalhando na prequela de “Instrumentos mortais”, chamada “The infernal devices”. O primeiro livro chama
“The clockwork angel”, é um romance mágico sobre uma garota chamada Tessa que se passa na Londres vitoriana. Ela descobre que possui
misteriosos poderes e tem de se refugiar ao lado dos Caçadores das Sombras. Na obra, vocês conhecerão os antecessores de Jace, Clary e
Lightwoods. Há muito romance, brigas entre demônios e batalhas entre o bem e o mal.
G1 - Muitos brasileiros já leram seus livros em inglês. Vocês recebe muitos e-mails de fãs daqui?
Cassandra - Sim! São tantos que até fiquei preocupada que ninguém mais iria precisar comprar meus livros em português! É muito, muito raro
isso. Antes de o livro ser lançado aí eu já tinha sites de fãs, comunidades no Facebook e muitas resenhas na internet dos meus trabalhos. O Brasil é
o único caso de algo assim.
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