
A mulher da gargantilha de veludo  
e outras histórias de terror
Edição Comentada e Ilustrada 
Alexandre Dumas

Autor conhecido por seus romances de aventura, entre eles os 
clássicos O conde de Monte Cristo e Os três mosqueteiros, Alexandre 
Dumas visitou também outros gêneros – como provam as duas 
novelas de terror reunidas nesse volume. Com sua escrita ágil e 
envolvente de sempre, Dumas cria ambientes soturnos, habita-
dos por vampiros e fantasmas.

A mulher da gargantilha de veludo tem por protagonista E.T.A.  
Hoffmann, o mestre alemão da literatura fantástica. Visitando 
Paris em 1793, sob o regime do Terror, ele conhece um médico 
misterioso e se apaixona por uma linda bailarina, que traz no 
pescoço uma sinistra gargantilha de veludo e é amante do pode-
roso revolucionário Danton. Esses personagens irão envolver o 
protagonista num impressionante, e trágico, delírio amoroso. 

Em 1001 fantasmas, um homem se entrega à polícia dizendo  
que a cabeça de sua esposa – a quem ele acabara de decapitar  
– falara com ele após rolar no chão. Autoridades municipais e 
testemunhas do processo põem-se a debater sobre o inusitado 
incidente. Seria possível algo assim realmente ocorrer? Enquan-
to discutem, todos revelam já ter vivido os mais estranhos casos 
sobrenaturais...  

A mulher da gargantilha de veludo e outras histórias de terror, 
que faz parte da coleção Clássicos Zahar - Edição Comentada e  
Ilustrada, tem tradução e notas de Rodrigo Lacerda e André  
Telles e mais de 50 ilustrações originais.

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