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“Comovente reavaliação do Diário e de seu impacto mundial. 
Uma defesa convincente do gênio literário de Anne Frank.”

 The New York Times Book Review

Como a vida e a morte de uma menina podem representar o sofrimento 
e a coragem de milhões de pessoas? E por que suas palavras continuam 
inspirando tanta gente? Em Anne Frank, a crítica literária Francine Prose 
narra a fascinante trajetória do diário que comoveu o mundo. E defende 
que ele vai muito além de um relato histórico: é uma obra de arte.

Anne Frank descreveu em detalhes o cotidiano no sótão em que viveu 
por dois anos escondida dos nazistas. Explorou sentimentos e experi-
ências comuns a qualquer adolescente e, com incrível profundidade 
para alguém tão jovem, refletiu sobre a natureza humana e suas mani-
festações contraditórias.

Prose analisa os méritos literários de Anne: a hábil voz narrativa, a 
capacidade de construir diálogos e de criar personagens. Talentosa 
e consciente de seu estilo, ela de fato pretendia que seu diário fosse 
lido, e fez várias revisões no texto. Sem dúvida, alcançou seu objetivo –  
poucos livros no mundo foram tão influentes, e por tanto tempo.  

Além da análise literária, Francine Prose revisita a história da famí-
lia Frank, chamando a atenção para detalhes em geral ignorados. 
Reflete sobre a singular trajetória do Diário: das críticas que Otto 
Frank sofreu ao publicar as palavras da filha aos desafios enfrentados 
hoje por professores que adotam o livro nas escolas, passando pelas 
controversas adaptações para teatro e cinema. Investiga ainda as  
teorias conspiratórias que acusam o diário de ser uma fraude, bem 
como as análises científicas que o provam verdadeiro.

As anotações de Anne terminam em agosto de 1944, quando o escon-
derijo da família foi descoberto após uma denúncia. Ela morreu aos 15 
anos em um campo de concentração, mas sua obra permanece como 
um testemunho paradoxal do horror e da esperança de que nós, seres 
humanos, somos capazes. 

FRANCINE PROSE, crítica literária e ensaísta americana de destaque, 
teve seu best-seller Para ler como um escritor publicado no Brasil pela 
Zahar. Foi professora de literatura e criação literária por mais de 20 
anos em universidades como Harvard, Columbia e Iowa. É autora de 15 
obras de ficção, uma delas finalista do National Book Award.  
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Tradução: 
Maria Luiza X. de A. Borges

“Uma análise definitiva e profundamente
 emocionante da vida da jovem artista. 

Extraordinário testemunho do poder 
da literatura e da compaixão.”

Booklist

“Crítica e romancista inteligente, 
dessa vez Prose se superou. Seu livro, 

embora por vezes incrivelmente triste,
 é sublime. Deve ser aclamado 

ao lado da obra que o inspirou.”
Boston Globe


