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Ricco.
MMFlávio
Vivida por Carolina
Dieckmann,Teodora
volta a‘Fina Estampa’
na segunda-feira. PÁG. 3
MARATONA SÉRIE ESPANHOLA CONQUISTOU O MUNDO E AGORA TRAZ CONTINUAÇÃO DO GRANDE ASSALTO NA CASA DA MOEDA EM MADRID

¡La cuarta temporada!
Fenômeno da cultura pop, ‘La Casa de Papel’ ganha hoje mais 8 episódios na netflix
são josé dos campos
Da redação
@jornalovale

Fenômeno mundial desde
que chegou ao conhecimento
do grande público, entre 2017
e 2018, o seriado ‘La Casa de
Papel’ ganha hoje sua quarta
temporada, pelo serviço de
streaming Netflix.
Mas, como manter atual
e seguir cativando seus fãs
com uma história que tem,
digamos, o mesmo plano de

fundo? Um grupo de ladrões
orquestra um assalto milionário e de grande repercussão,
com apenas uma pessoa do
lado de fora e que precisa ajudá-los a escapar sem serem pegos pelas forças de segurança.
Pode parecer clichê, mas a
quarta temporada (uma continuação da terceira, seguindo
o modelo de sucesso feito da
segunda para a primeira, quando a Netflix dividiu uma minisérie lançada por um canal espanhol) consegue, de novo, se
reinventar. Como fazer o povo
preferir os bandidos?

Ainda mais violenta do que
os episódios anteriores, a sequencia da saga parece dar um
fim para a história dos bandidos que caíram no gosto do
público. Afinal, é meio difícil
seguir com a mesma fórmula
e continuar ilustrando assalto
atrás de assalto.
Com um roteiro empolgante,
ao menos na parte dos episódios divulgados para a imprensa, a quarta temporada promete agradar os fãs de Tóquio,
Nairobi, Professor e até de
Berlim. Vale a pena maratonar
os oito episódios.

.

Divulgação

Dinheiro.
Liderado pelo
‘Professor’,
grupo de
criminosos
tenta se
manter vivo
e escapar de
um assalto
com reféns
e em escala
gigantesca
na Casa da
Moeda da
Espanha, em
Madrid. Irão
conseguir?

