
 
 
 

ECLIPSE, Stephenie Meyer 

 
Terceiro livro da série Crepúsculo confirma  

Stephenie Meyer como fenômeno editorial 

 

 
Eclipse, o terceiro livro da saga Crepúsculo sobre o amor entre uma adolescente 

e um vampiro, lançado nos Estados Unidos em agosto de 2007, foi responsável por 

alçar Stephenie Meyer a fenômeno editorial: na época, ainda em pré-venda, desbancou 

o último livro de Harry Potter do topo das listas de best-seller.  

 

No Brasil, o livro tem tiragem inicial de 300 mil exemplares. Eventos em 21 

cidades � nove a mais que no lançamento de Lua nova - mobilizarão os fãs no dia 

24/01, para comemorar a chegada de Eclipse às livrarias nacionais.  

 

Há comunidades virtuais de fãs de Crepúsculo que já ultrapassaram 50 mil 

membros, e um dos sites registra mais de 1 milhão de visitas desde fevereiro de 2008. 

O hotsite (www.intrinseca.com.br/crepusculo) contabiliza mais de 14 mil usuários 

cadastrados e 35 mil posts. 

 

Crepúsculo, o primeiro livro da saga, fechou o ano com mais de 200 mil 

exemplares comercializados e a seqüência, Lua nova, com estréia nos cinemas 

anunciada para novembro deste ano, vendeu mais de 130 mil livros. Nos 39 países em 

que foi publicada, a série teve mais de 25 milhões de exemplares vendidos. 

Em Eclipse, que tem como epígrafe um trecho de �Ice and fire�, do poeta 

americano Robert Frost, Bella Swan se vê dividida entre o quente Jacob Black, o amigo 

lobisomem, que finalmente declara seu amor, e o frio vampiro Edward Cullen, seu 

namorado, com quem pretende se tornar imortal. Há também outro dilema: com a 

chegada da formatura, termina o prazo estabelecido pelos Volturi para que Bella 

continue humana. Quando, exatamente, é a hora certa para morrer? 

 

Enquanto isso, a vampira maligna Victoria continua sua busca por vingança e 

cria um exército de vampiros jovens e sedentos, em Seattle, para atacar os Cullen e 

matar Bella. Os planos da antagonista são descobertos pelo experiente soldado de 

guerra Jasper, que lutará lado a lado com os lobisomens contra seres de sua própria 

espécie. 

  

STEPHENIE MEYER formou-se em literatura inglesa na Brigham Young University. Sua 

estréia com Crepúsculo lhe rendeu, além do primeiro lugar das listas de mais 

vendidos, a indicação de �Autora mais promissora de 2005� � o que se concretizou 

no mercado editorial internacional com os outros livros da série, Lua nova, Eclipse e 

Breaking Dawn. Meyer ganhou status de celebridade e lançou em 2008 o romance 

The Host, nos Estados Unidos, que será publicado no Brasil pela Intrínseca. Mora 

com o marido e três filhos em Glendale, no Arizona. 
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�A série de Meyer fervilha com a atração das paixões proibidas somadas ao tempero 

inebriante do sobrenatural.� 

The New York Times 

 

�Stephenie Meyer inunda a página como uma artéria cortada. (....) O modo como lida 

com a curiosidade do leitor, mantendo a tensão e controlando o fluxo de informações, é 

simplesmente excepcional. Cria uma compulsão no leitor quase vampiresca.� 

Time 

 

�O texto de Meyer tem uma característica hipnótica.� 

People 

 

 

�As legiões de leitores que foram fisgados pelos conflitos românticos de Bella com o 

vampiro Edward vão devorar esta terceira parte da série.� 

Publishers Weekly 
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