Aventuras de Huckleberry Finn:
edição comentada e ilustrada
Mark Twain
Considerado o romance fundador da literatura moderna norteamericana, esse livro é a obra-prima de Mark Twain e uma das
joias da ficção mundial de todos os tempos. Huckleberry Finn
– o parceiro de Tom Sawyer – escapa de casa para embarcar
em uma série de aventuras ao lado do escravo fugitivo Jim. A
bordo de uma jangada, os dois sobem o Mississippi e vivem
situações extraordinárias com personagens inesquecíveis –
como o “Rei” e o “Duque”, uma das maiores duplas de vigaristas
da história da literatura.
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“Toda a literatura moderna
norte-americana decorreu
de um livro de Mark Twain
intitulado Huckleberry Finn (...). É o
melhor livro que já tivemos.
Não havia nada antes.
Não houve nada tão bom depois.”
ERNEST HEMINGWAY
“O livro não é nem burlesco
nem trágico: é, simplesmente,
um livro feliz.”
JORGE LUIZ BORGES

Narrado em primeira pessoa pelo próprio Huck, a viagem de
formação que une o menino rebelde ao escravo negro perseguido atravessa questões sérias e profundas que continuam
a nos desafiar: o racismo e a escravidão, a brutalidade das
relações humanas no “mundo adulto” e o puritanismo religioso
e cultural. Em conflito com os valores corruptos e hipócritas
da sociedade, Huck enfrenta o dilema de salvar o amigo ou
entregá-lo às autoridades.
Esta edição de Aventuras de Huckleberry Finn traz o texto
integral de Mark Twain em notável tradução de José Roberto
O’Shea – que respeita a fabulosa inovação linguística do original, recriando suas nuances e variações –, além de excelente
apresentação, notas e cronologia de vida e obra do autor.
Inclui também mais de cem ilustrações originais de E.W. Kemble
para a primeira edição do livro. A edição impressa deste novo
volume comentado e ilustrado dos Clássicos Zahar apresenta
capa dura e acabamento de luxo.

MARK TWAIN (1835-1910), foi um dos maiores e mais populares
escritores norteamericanos. Nascido na pequena cidade de Florida,
no Missouri, teve uma vida repleta de aventuras e emoção, como seus
personagens. Trabalhou como tipógrafo, jornalista e piloto de barco
a vapor. Autor de enorme sucesso, publicou, As aventuras de Tom
Sawyer, Aventuras de Huckleberry Finn e O príncipe e o mendigo,
entre outros clássicos.
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