


O que é comédia
romântica?

Comédia romântica é um subgênero
cinematográfico  do gêneros comédia
e romance.



Esse filme é um dos filmes
que escolhi para esse tema
" A barraca do beijo" .



"The kissing booth" ou " A
barraca do beijo" em
português conta a história de
dois Melhores amigos desde
sempre, Elle (Joey King) e Lee
(Joel Courtney) têm a
inventiva ideia de gerenciar
uma barraca do beijo durante
um evento da escola. Para
fazer da proposta um
sucesso, a garota tenta
convencer o galã Noah (Jacob
Elordi), seu crush e irmão
mais velho de Lee, a
participar da brincadeira. Ele
mostra-se irredutível, mas os
dois acabam se aproximando
como nunca, o que estremece
a amizade de Elle e Lee.



O segundo filme sobre
comédia romântica que

trago é: "Para todos garotos
que já amei."



"To all the boys i've loved
before " ou "Para todos os
garotos que já amei"  em

português, conta
sobre Lara Jean Song

Covey (Lana Condor) que
escreve cartas de amor
secretas para todos os

seus antigos paqueras. Um
dia, essas cartas são

misteriosamente enviadas
para os meninos sobre os
quem ela escreve, virando
sua vida de cabeça para

baixo.



 O terceiro filme que escolhi é
"Uma segunda chance para

amar"  



"Uma segunda chance para
amar"  conta sobre Kate é

uma jovem inglesa cuja vida
é uma bagunça. Ela

trabalha como elfo em uma
loja temática de natal o ano

todo. Quando ela conhece
Tom, o que parecia
impossível se torna

realidade, conforme o rapaz
enxerga através de todas as
barreiras que ela construiu.



Eu fiz um "ranking" com
Top 5 filmes de comédia
romântica que eu mais

gosto, segue abaixo:

    
Como eu era antes de

você

Simplesmente
acontece

Uma segunda chance
para amar

Para todos os garotos
que já amei

A barraca do beijo



Esses são os meus filmes
favoritos com o tema de

comédia romântica,
lembrando que eu fiz esse

"ranking" com base nos
estilos do meu gosto por cada

filme, no entanto o seu
raking pode ser diferente do
meu. Esses filmes são muito
bons e eu super recomendo,

você pode encontrar" A
barraca do beijo", "Para todos

os garotos que já amei",
"Simplesmente acontece" e

"Como eu era antes de você"
na Netflix e "Uma segunda

chance para amar" no
Telecine . 


