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AGORA EM BOLSO DE LUXO!

Desde que apareceu como folhetim, em 1844, a história de  
Os três mosqueteiros já passou por diversas adaptações, que 
nem sempre se propuseram a respeitar o enredo original. Essa  
tradução afiada de André Telles e Rodrigo Lacerda permite que 
os leitores de hoje voltem a ter contato com o texto integral de  
Alexandre Dumas, em uma luxuosa edição de bolso, com capa 
dura e um preço especial – seguindo o sucesso de Alice e Contos 
de fadas.

Os protagonistas dessa história – que na verdade são quatro: 
Athos, Porthos, Aramis e d’Artagnan –, destaques merecidos 
no conjunto da obra de Dumas, contracenam com personagens 
não menos instigantes, como o ardiloso cardeal de Richelieu, a  
pérfida e misteriosa Milady, o fraco rei Luis XIII e o ousado duque 
de Buckingham. 

Com seus numerosos combates, trágicos casos de amor, ódios 
insuperáveis e o ritmo acelerado da história, esse livro vai além 
de um simples romance de capa e espada: é constituído pela  
fusão magistral entre ação e humor. Em geral ausente dos  
romances de aventura, o humor é uma faceta menos conhecida 
do talento de Dumas, e um traço nem sempre realçado nas adap-
tações da história dos mosqueteiros. Mas, aqui, ele permeia toda 
a obra. 

Além disso, no decorrer da história, os quatro mosqueteiros se 
envolvem nas mais perigosas intrigas políticas da Europa do  
século XVII, com participação decisiva na guerra entre a França e 
a Inglaterra por poder, glória e o amor de uma rainha. 

ALEXANDRE DUMAS (1802-70), romancista francês, é autor 
de clássicos da literatura de aventura. Suas histórias foram  
traduzidas para cerca de uma centena de idiomas e inspiraram 
mais de 200 filmes. Entre suas obras já publicadas pela Zahar  
estão O conde de Monte Cristo, Grande dicionário de culinária,  
Memórias gastronômicas de todos os tempos e Napoleão: uma biogra-
fia literária.
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