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Lançamento da editora Cultrix trata sobre a história da literatura ocidental

O que personagens como Alice, Dom Quixote e Os três mosqueteiros têm em comum?

Além de protagonizarem histórias que se tornaram bastante populares, todos eles foram

criados por autores clássicos da literatura ocidental. No entanto, apesar da popularidade

alcançada por suas obras, nem todo mundo conhece, a fundo, o período na história da

literatura que autores como Lewis Carrol (Alice no País das Maravilhas), Miguel de

Cervantes (Dom Quixote) e Alexandre Dumas (Os três mosqueteiros) viveram. Sandra

Newman convida o leitor a conhecer e entender um pouco mais sobre a vida e a obra

desses e de outros expoentes em História da literatura ocidental sem as partes chatas –

Um guia irreverente para ler os clássicos sem medo (Cultrix, 400 pp., R$ 58).

“Ser lido por
estrangeiros é o
maior teste dos

escritores. Todos
querem ser

traduzidos. Mas nem
todos os livros
viajam bem”

Eduardo Mendoza
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Selecione outra editoria

23/07/2014 Boneca do terror

Lançamento da Novo Conceito é recheado de terror e fantasia

23/07/2014 Clássicos de terror revisitados

Autência lança coletânea de contos clássicos de terror adaptados para o leitor
moderno

23/07/2014 Sci-fi apocalíptico

Invasão alienígena, romance e aventura são os temas que se misturam no livro
‘Cidade da meia-noite’

Mais notícias sobre Lançamentos
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