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A
STYLE bateu um papo exclusivo
com a princesa Mia Thermopolis para falar
sobre o que significa ser integrante da realeza,
a formatura que está chegando e o que
é obrigatório no guarda-roupa dela!
A

teenSTYLE conversou com a princesa Mia na primavera, en-

quanto ela desempenhava uma entre suas várias atividades de voluntariado, trabalhando na arrumação do Central Park com seus colegas
do último ano da Albert Einstein High School, uma vez que todos eles
participarão da cerimônia de formatura no local, dentro de algumas
semanas!
O que poderia ser menos princesesco do que pintar bancos de parque? E, no entanto, a princesa Mia conseguiu manter seu ar totalmente real com jeans escuro, justo e de cintura baixa da 7 For All Mankind, camiseta branca simples de gola careca e sapatilhas baixas Emilio
Pucci.
Esta é uma princesa que sabe mesmo o que é ter
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Princesa Mia: Infelizmente, sim.

Quer dizer, vou. Vou herdar o
trono quando o meu pai morrer.
O povo da Genovia vai eleger
um primeiro-ministro, assim
como acontece na Inglaterra, ao
mesmo tempo que ainda conta
com um monarca reinante... No
Princesa Mia: Continuo, claro caso da Genovia, como somos
que sim. A Genovia era uma um principado, é sempre um
monarquia absoluta até eu en- príncipe ou uma princesa.
contrar um documento, no ano
passado, revelando que a minha teenSTYLE: Que ótimo! Então
ancestral, princesa Amelie, ti- você sempre vai ter aquela tiara,
nha declarado que o país seria as limusines, o palácio, os vestiuma monarquia constitucional dos de baile lindos...
— exatamente como aconteceu
com a Inglaterra há quatrocen- Princesa Mia: ...e os guardatos anos. Esse documento foi costas, os paparazzi, nada de vida
validado pelo parlamento da pessoal, gente como você me perGenovia na primavera do ano seguindo, e a minha avó me forpassado, e agora estamos a duas çando a aceitar dar uma entrevista
semanas da eleição para primei- para você para o meu nome aparo-ministro.
recer na revista e atrairmos mais
turistas para a Genovia? É, vou
teenSTYLE: Mas você ainda vai continuar tendo tudo isso. Como
governar?
se, neste momento, a gente já não
ponto. Muita gente está confusa a respeito do que está acontecendo com o governo da Genovia neste momento. Nossas
leitoras estão querendo saber:
Você continua sendo princesa?
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estivesse aparecendo em um número de revistas mais do que
suficiente, com o meu pai concorrendo à eleição de primeiro-ministro, e o próprio primo, o
príncipe René, concorrendo
contra ele.

teenSTYLE: E ele está liderando
as pesquisas, de acordo com as
notícias mais recentes. Mas vamos passar para os seus planos
depois que a escola acabar. Sua
formatura na prestigiosa Albert
Einstein High School, em Manhattan, será no dia 7 de maio.
Quais são os acessórios que
você está pensando em usar
para amenizar o visual de beca
e capelo?
Princesa Mia: Ele está na frente,

apesar de eu, francamente, considerar a plataforma de campanha do príncipe René ridícula.
Uma das coisas que ele disse
foi: “Vocês ficariam surpresos
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de saber quanta gente no mundo
nunca ouviu falar da Genovia.
Muitas pessoas acreditam que
seja um lugar inventado, algo tirado de um filme. Estou disposto a mudar essa situação.”
Mas as ideias dele de mudar a
Genovia para melhor incluem
gerar mais lucros com o turismo. Ele não para de dizer que
a Genovia devia se transformar
em um destino de férias como
Miami ou Las Vegas! Vegas! Ele
quer instalar cadeias de restaurantes como Applebee’s, Chili’s
e McDonald’s para atrair turistas norte-americanos que fazem
cruzeiros lá. Dá para imaginar?
Que outra coisa poderia ser
mais desastrosa para a infraestrutura delicada da Genovia?
Algumas de nossas pontes têm
cinco séculos de idade! Isso sem
mencionar os danos causados ao
meio ambiente, que já foi muito
prejudicado pelos dejetos lançados pelos navios de cruzeiro...
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cipe René, tem a experiência de
que a Genovia precisa agora.
Quer dizer, ele foi príncipe de lá
a vida toda, e está no governo há
dez anos. Ele sabe, mais do que
qualquer pessoa, do que o povo
precisa e não precisa... e ninguém precisa de um Applebee’s!

que você tem sentimentos apaixonados em relação a essa questão.
Incentivamos nossos leitores a se
interessar por atualidades, como
por exemplo o seu aniversário de
18 anos, que vai ser no dia 1º de
maio, como sabemos! Será que
há algum fundo de verdade nos
boatos de que a sua avó, a prin- teenSTYLE: Então... você está
cesa viúva Clarisse, está em Nova pensando em estudar ciências
York já faz algum tempo, plane- políticas na faculdade?
jando uma comemoração de 18
anos totalmente extravagante para Princesa Mia: O quê? Ah, não.
Eu estava mesmo pensando em
você, a bordo de um iate?
me formar em jornalismo. Com
Princesa Mia: Não estou di- optativa de escrita criativa.
zendo que não haja espaço para
melhorias na Genovia, mas não
da maneira como o príncipe
René quer fazer. Acho que a reação do meu pai — de afirmar
que os nossos cidadãos precisam agora, mais do que qualquer coisa, de melhorias no dia
a dia — está absolutamente
certa. O meu pai, e não o prín-

teenSTYLE: É mesmo? Então,
você quer ser jornalista?
Princesa Mia:

Na verdade, eu
adoraria ser escritora. Eu sei que
é superdifícil ser publicada. Mas
ouvi dizer que se você começa
escrevendo histórias de amor,
tem mais chance.
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teenSTYLE: Falando em história

Paul Reynolds-Abernathy IV,
de amor, você deve estar se pre- que também é aluno do último
parando para o evento que todas ano da AEHS. É ele que está pinas meninas dos Estados Unidos tando aquele banco ali, não é?
estão esperando com ansiedade!
Uma coisinha chamada BAILE Princesa Mia: Hum... é.
DE FORMATURA?
teenSTYLE: Então... não faça susPrincesa Mia: Ah. Hum. É. pense! Vai ser o J.P. que vai acompanhar você ao baile de formatura
Acho que sim.
da Albert Einstein High? E o
teenSTYLE: Vamos lá, pode nos que você vai usar? Sabe que tedizer. Claro que você vai ao seu! cidos metalizados estão com tudo
Todo mundo sabe que as coisas nesta temporada... será que você
entre você e seu namorado de vai brilhar de dourado?
longa data, Michael Moscovitz,
acabaram no ano passado, quan- Princesa Mia: Ai, não! Desdo ele foi para o Japão. Ele ain- culpe! Não foi intenção do meu
guarda-costas chutar aquela lata
da não voltou, certo?
de tinta para cair tudo em cima
Princesa Mia: Pelo que sei, ele de você. Mas como ele é desajeicontinua no Japão. E nós so- tado! Por favor, mande para
mim a conta da lavanderia.
mos apenas amigos.

teenSTYLE: Certo! Você tem

Lars: Aos cuidados do Departa-

sido vista com frequência na mento de Imprensa Real da Gecompanhia do seu colega John novia, na Quinta Avenida.
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Sua Alteza Real
Princesa Viúva
Clarisse Marie Grimaldi Renaldo
requisita o prazer da sua companhia
em uma noite para comemorar o décimo oitavo
aniversário de

Sua Alteza Real
Princesa Amelia Mignonette
Grimaldi Thermopolis Renaldo
na segunda-feira, dia primeiro de maio,
às dezenove horas,
no Porto Marítimo de South Street, Píer Onze
a bordo do Iate Real da Genovia
Clarisse 3
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Universidade Yale

Cara princesa Amelia,
Venho, por meio desta, parabenizá-la por sua admissão na Faculdade Yale! Dar esta boa notícia a um candidato é, com toda a certeza, a melhor parte do meu trabalho, e fico imensamente feliz de
poder enviar-lhe esta carta. Você tem todos os motivos para se orgulhar da nossa oferta de admissão. Sei que Yale se transformaria
em um lugar ainda mais rico e mais vital com a sua presença aqui...

Universidade Princeton

Cara princesa Amelia,
Parabéns! Os seus resultados acadêmicos, seus resultados extracurriculares e suas fortes qualidades pessoais foram consideradas pelos responsáveis pelas admissões como excepcionais,
tanto que gostaríamos de contar com eles aqui em Princeton.
Ficamos felizes de enviar-lhe esta boa notícia e, principalmente,
de dar-lhe as boas-vindas a Princeton...
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U N I V E R S I DA D E C O L U M B I A
FACULDADE DE COLUMBIA

Cara princesa Amelia:
Parabéns! O Comitê de Admissões se junta a mim na parte
mais gratificante deste trabalho — que é informá-la de que
você foi selecionada para a Universidade Columbia, na cidade
de Nova York. Temos total certeza de que as qualidades que
você trará ao nosso campus serão únicas e valiosas e que as suas
capacidades serão desafiadas e desenvolvidas aqui...

UNIVERSIDADE HARVARD

Cara princesa Amelia,
Sinto-me lisonjeado de informá-la que o Comitê de Admissões
e de Auxílio Financeiro votou para oferecer-lhe uma vaga em
Harvard. De acordo com uma antiga tradição de Harvard,
você está recebendo um certificado de admissão. Por favor,
aceite meus cumprimentos pessoais por suas conquistas de
destaque...
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UNIVERSIDADE BROWN
Cara princesa Amelia,
Parabéns! A Diretoria de Admissões da Brown avaliou mais de 19 mil candidatos, e é com muito prazer que informamos que o seu material de inscrição foi incluído entre os aceitos. O seu...

Daphne Delacroix
1005 Thompson Street, Apt. 4A
Nova York, NY 10003
Cara srta. Delacroix,
Enviamos com esta o seu livro,
Liberte o meu coração. Obrigado por nos dar a oportunidade de
lo. No entanto, a obra nªo aten››de
s nossas ne
cessidades no presente momento. Boa sorte
em outras editoras.
Atenciosamente,
Ned Christiansen
Assistente Editorial
Brampft Books
520 Madison Avenue
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Nova York, NY 10023
Cara autora,
Obrigado pelo envio de seu livro. Apesar de ter sido lido com muito
cuidado, não é o que estamos procurando no momento aqui na
Cambridge House. Desejamos muita sorte em suas empreitadas futuras.
Atenciosamente,
Cambridge House Books

Cara sra. Delacroix,
Muito obrigado pelo envio de Liberte o meu coração. Nós, da Author Press, ficamos muito impressionados com o seu trabalho, e
o consideramos muito promissor! No entanto, é importante ter
em mente que as editoras recebem um número bastante superior a 20 mil originais por ano e, para se destacar, o seu precisa
ser PERFEITO. Por uma taxa nominal (US$ 5 por página), o seu
original, Liberte o meu coração, pode estar nas prateleiras já no
próximo Natal...
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Os Alunos do Último Ano da

Albert Einstein High School
requisitam o prazer da sua companhia no

Baile de Formatura
no sábado, dia seis de maio,
às dezenove horas,
no

salão de baile do Waldorf-Astoria
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Quinta-feira, 27 de abril,
Superdotados e Talentosos
Mia — Vamos sair para comprar o vestido do baile
de formatura — e alguma coisa para usar na sua
festa de aniversário — depois da escola.
Primeiro, vamos até a Bendel’s e a Barneys,
depois, se não tiver nada lá, vamos dar uma
olhada na Jeffrey e na Stella McCartney. Está
dentro? — Lana
______________
Enviado pelo meu Blackberry®

L — Desculpe. Não posso. Mas divirtam-se! — M
Como assim, não pode? O que mais você tem para
fazer? Não vá dizer que é aula de princesa,
porque eu sei que a sua avó cancelou as aulas
enquanto ela organiza a sua festança, e também
não vá dizer que é terapia, porque você acabou de
ir na sexta. Então, o que é? Não seja tão metida,
a gente precisa da sua limusine. Eu gastei todo o
meu dinheiro de táxi do mês em um par de sapatos
plataforma de couro abertinhos atrás da D&G.
______________
Enviado do meu Blackberry®
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Uau. Ter aberto o jogo sobre o dr. Loco com os meus amigos
foi libertador e tudo o mais, bem como ele disse que seria.
Principalmente porque a maior parte deles também já fez terapia.
Mas alguns deles — como a Lana — às vezes tratam o assunto
com descaso demais.
Vou ficar depois da aula para ajudar o J.P. com o trabalho de conclusão de ano dele. Você sabe que ele vai apresentar a montagem final da peça dele para o comitê de avaliação do último ano
na semana que vem. Eu prometi dar apoio. Ele está preocupado
com a performance de alguns dos atores, acha que a irmã mais
nova da Amber Cheeseman, a Stacey, realmente não está dando
tudo que pode. E ela é a atriz principal, sabe?
Ai meu Deus, aquela peça que ele escreveu?
Caramba, por acaso vocês dois nasceram colados?
Você pode passar dez minutos longe dele, sabia?
Então, venha fazer compras com a gente. Depois,
vamos tomar um frozen yogurt na Pinkberry! Estou
convidando!
______________
Enviado do meu Blackberry®

A Lana acha que a Pinkberry resolve tudo. Ou, se não for a
Pinkberry, que a revista Allure resolve. Quando a Benazir Bhutto foi
assassinada e eu não conseguia parar de chorar, a Lana me trouxe
um exemplar da Allure e me mandou tomar um banho de banheira
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e ler a revista do começo ao fim. A Lana falou assim, bem séria:
“Você vai se sentir melhor antes que perceba!”
E tenho certeza que ela tinha a melhor das intenções.
E o mais esquisito de tudo é que, depois que fiz o que ela disse,
eu me senti mesmo um pouco melhor.
E também fiquei sabendo muito mais coisas sobre a lipoaspiração do tipo SmartLipo.
Mas, mesmo assim...
Lana. Tem a ver com arte. O J.P. é o roteirista e diretor. Preciso
estar lá para dar apoio a ele. Eu sou a namorada dele. Vocês
podem ir sem mim.
Caramba, o que deu em você? É o BAILE DE
FORMATURA. Tudo bem, você que sabe. Eu perdoo
você, mas só porque sei que você está maluca com
esse negócio da eleição do seu pai. Ah, e com a
faculdade em que você vai estudar no ano que
vem. Meu Deus, não acredito que você não foi
aceita em nenhum lugar. Quer dizer, até eu
entrei na Penn. E o meu trabalho de conclusão
era sobre a história do lápis de olho. Ainda bem
que o meu pai tinha estudado lá, acho.
______________
Enviado do meu Blackberry®

Ha, ha, é, é verdade! Eu tive a pior nota de matemática da história do SAT. Quem ia me querer? Ainda bem que L’Université
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de Genovia é obrigada a me aceitar, já que foi fundada pela
minha família, que também é a maior benfeitora da instituição e tudo o mais.
Você tem tanta sorte! Faculdade com praia! Posso
ir passar as férias de primavera lá? Prometo
levar um monte de gatinhos da Penn... Ops,
preciso ir andando, o Fleener está fungando no
meu cangote. Qual é o PROBLEMA desses idiotas?
Será que eles não percebem que nós só temos mais
duas semanas neste lugar? Até parece que as
nossas notas ainda fazem alguma DIFERENÇA!
______________
Enviado pelo meu Blackberry®

Ah, eu sei! Idiotas! É! Nem me fale!
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