O Mágico de Oz
L. Frank Baum

“Ver O Mágico de Oz fez de mim um escritor.”
Salman Rushdie

Essa é a mais famosa história infantil da literatura americana,
citada e cantada, lida e relida, levada às telas e aos palcos inúmeras vezes em todo o mundo. Uma metáfora da autodescoberta, adorada há gerações, que inspirou o novo lançamento de
Hollywood, Oz: Mágico e Poderoso.
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Após a passagem de um ciclone, Dorothy e seu cachorrinho Totó
vão parar na estranha Terra de Oz. Ao lado de novos amigos – o
Espantalho, o Lenhador de Lata e o Leão Covarde –, encaram
perigos e aventuras, desaﬁos e seus próprios medos, numa longa
viagem de volta.
Terceiro livro de Frank Baum, O Mágico de Oz foi escrito para
crianças, mas não de modo infantil. Talvez por isso a história
enganadoramente simples das aventuras de Dorothy e seus amigos tenha se tornado um clássico desde sua estreia, em 1900,
traduzido para praticamente todos os idiomas.
Essa edição Bolso de Luxo traz tradução de Sérgio Flaksman e
cerca de 50 ilustrações originais de W.W. Denslow – que desde
o princípio mereceram elogios do público e da crítica por serem
inovadoras, assim como o humor, a fantasia, a verdade e a integridade da natureza humana nos personagens de Baum.
Admirado e reverenciado por autores como Arthur C. Clarke,
F. Scott Fitzgerald, Salman Rushdie e Gore Vidal, entre
muitos outros, esse livro é um clássico indiscutível entre crianças e
adultos.

L. FRANK BAUM (1856-1919) experimentou diversas proﬁssões
antes de começar a escrever, incentivado pela sogra, que acreditava sobretudo em sua grande habilidade narrativa. Autor de
inúmeros romances, poemas e roteiros, é mais conhecido pelo
clássico O Mágico de Oz, sucesso que se transformou em série,
com treze continuações.

