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Reúne versão original que inspirou o filme da Disney e a versão
clássica que popularizou a história e inspirou o famoso balé de
Tchaikovsky.
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É véspera de Natal. Dentre todos os presentes, Marie se encanta
por um quebra-nozes em forma de um boneco. Ela acomoda
o novo amigo no armário de brinquedos – mas, à meia-noite,
ouve estranhos ruídos. Aterrorizada, vê seu padrinho, o inventor
Drosselmeier, sinistramente acocorado sobre o relógio de parede,
e um exército de camundongos invadindo a sala, comandado
por um rei de sete cabeças! Contra eles os brinquedos saltam do
armário e põem-se em formação: têm uma grande batalha pela
frente, sob as ordens do Quebra-Nozes...
Entre o sonho e a realidade, Marie viverá histórias maravilhosas e
estranhas, de reinos e feitiços, delícias e aventuras. Histórias em
que o inusitado padrinho tem um papel especial, e nas quais só
pode embarcar quem tem os olhos e o coração preparados.
Nessa edição bolso de luxo de O Quebra-Nozes da coleção
Clássicos Zahar estão reunidas duas variantes da história: a versão
original de E.T.A. Hoffmann, que inspirou o filme da Disney, com
estreia prevista para 1 de novembro nos cinemas, e também a
versão clássica de Alexandre Dumas – que popularizou a história e
inspirou o famoso balé de Tchaikovsky –, além de apresentação e
mais de 240 ilustrações de época. A edição impressa apresenta ainda
capa dura e acabamento de luxo.
ALEXANDRE DUMAS (1802-1870) foi um romancista francês, autor
de clássicos da literatura de aventura, como O conde de Monte Cristo e
Os três mosqueteiros – cujas edições da Zahar venceram o Prêmio
Jabuti de tradução –, Robin Hood e Vinte anos depois, todos publicados pela coleção Clássicos Zahar. Além dos títulos acima, a Zahar
publicou outras obras de Dumas, como: Grande dicionário de
culinária e Napoleão: uma biografia literária.
E.T.A HOFFMANN (1776-1822) foi um escritor e compositor alemão.
Autor de obras como O homem de areia, Os irmãos Serapião e O
elixir do diabo, é um dos grandes nomes das literaturas fantástica e
de horror.
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