A terra da bruma:
edição comentada
Arthur Conan Doyle

Sir Arthur Conan Doyle já era o escritor consagrado pelos casos
do detetive Sherlock Holmes quando deu início a uma série de
aventuras vividas por outro extraordinário e excêntrico personagem: o professor George Edward Challenger. Em A terra da
bruma, o professor Challenger e sua paixão pela observação e pelas evidências científicas são desafiados por fenômenos sobrenaturais, que escapam à compreensão do raciocínio e questionam
os limites entre razão e religião, materialismo e crença.
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Instigado por sua corajosa filha e pelo amigo constante Edward
Malone, o cético e irritadiço professor vê-se prestes a ter de aceitar que a morte pode não ser a fronteira final. Seu contato com
o espiritismo põe em xeque todas as suas convicções anteriores.
A obra traz ainda os dois contos protagonizados pelo professor
Challenger: Quando o mundo gritou antecipa temas que viriam a
se transformar em rotina, como as possibilidades e os limites de
exploração do globo, o caráter mercantil da ciência e a espetacularização dos eventos na mídia. A máquina de desintegração é
uma investigação sobre um invento que pode pôr em risco toda
a humanidade, e até o planeta, se cair em mãos erradas – o que
parece próximo de acontecer.
Essa edição comentada traz textos integrais, cuidadosa tradução, apresentação, notas explicativas e cronologia da vida e obra
de Conan Doyle. Em sua versão impressa tem capa dura e acabamento de luxo.

SIR ARTHUR CONAN DOYLE (1859-1930) foi médico e escritor.
Sua obra contempla gêneros diversos, mas seu maior renome
se deve sem dúvida às histórias de Sherlock Holmes. Já era o
escritor consagrado pelos casos do famoso detetive quando deu
início a uma série de aventuras vividas pelo excêntrico professor
Challenger. Com ele, o autor provou ser tão bom na ficção científica quanto nas histórias de detetive.

