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O ano é 1866 e navios de diversas nacionalidades começam a nau-
fragar e sofrer misteriosas avarias. Os governantes e homens de 
ciência mobilizam-se para identificar, localizar e deter um miste-
rioso monstro marinho responsável por tais ataques — “comprido, 
fusiforme, fosforescente em certas ocasiões, infinitamente maior e 
mais veloz que uma baleia”. A missão de captura, no entanto, não 
segue conforme planejado: a fragata enviada é destroçada e o pro-
fessor Aronnax, seu fiel assistente Conselho e o exímio arpoador 
Ned Land são resgatados do mar e feitos prisioneiros do enigmático 
capitão Nemo.

A bordo do prodigioso Náutilus, navegando águas remotas, lançan-
do- se em ousadas caminhadas pelo fundo do mar, enfrentando 
criaturas das profundezas, esses homens descobrirão a exuberân-
cia da flora e da fauna marinhas e experimentarão emoções confli-
tuosas, numa inesquecível viagem sob as águas.

Num perfeito jogo literário em que o traço humorístico e as longas 
digressões científicas revelam-se fundamentais para o andamento 
do enredo e cativam o leitor, Jules Verne confirma sua capacidade 
fenomenal e reconhecida de conceder histórias irresistíveis. Além 
disso, nesse livro, e em outras de obras suas, Verne antecipou mui-
tas das invenções humanas posteriores e ajudou a fundar um novo 
gênero literário, a ficção científica. 

Com uma narrativa envolvente e contagiante, 20 mil léguas subma-
rinas, a obra-prima de Jules Verne, faz leitores de todas as idades 
prenderem o fôlego e soltarem a imaginação há mais de 150 anos. 

A Zahar, percebendo a necessidade de uma edição brasileira à altu-
ra deste clássico, faz chegar às livrarias uma versão com capa dura, 
texto integral e uma primorosa tradução de André Telles e apresen-
tação de Rodrigo Lacerda. Além de um pequeno glossário de ter-
mos náuticos, o livro tem 70 gravuras originais de época e mais de 
200 notas explicativas.
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JULES VERNE (1828 -19005) é um dos principais romancistas france-
ses, que ajudou a fundar um novo gênero literário, a ficção científi-
ca. Escreveu dramas históricos, comédias ligeiras e libretos de ope-
retas e publicou algumas de suas histórias de viagens em revistas, 
antes de ter seus romances lançados como livros. Autor dos clás-
sicos Viagem ao centro da Terra, A volta ao mundo em 80 dias e 20 mil 
léguas submarinas, entre outros, é o escritor mais traduzido em toda 
a história. 


