Alice No Pais Das Maravilhas (Portuguese Edition)

Alice no Pais das Maravilhas e a obra mais
conhecida de Charles Lutwidge Dodgson,
sob o pseudonimo de Lewis Carroll, que
foi professor de matematica. A obra foi
publicada em 4 de julho de 1865. E uma
das mais celebres do genero literario
nonsense ou do surrealismo, sendo
considerada obra classica da literatura
inglesa.O audiolivro conta a historia de
uma menina chamada Alice. Ela cai numa
toca de coelho que a transporta para um
lugar fantastico, povoado por criaturas
peculiares e antropomorficas, revelando
uma logica do absurdo caracteristico dos
sonhos. Este esta repleto de alusoes
satiricas dirigidas tanto aos amigos como
aos inimigos de Carrol, de parodias a
poemas populares infantis ingleses
ensinados no seculo XIX e tambem de
referencias linguisticas e matematicas,
frequentemente por meio de enigmas que
contribuiram para a sua popularidade. E,
assim, uma obra de dificil interpretacao,
pois contem duas obras num so texto: um
para criancas e outro para adultos.Sobre o
autor:Charles Lutwidge Dodgson, mais
conhecido pelo seu pseudonimo Lewis
Carroll, nasceu em Cheshire, em 27 de
janeiro de 1832, e faleceu em Guildford,
em 14 de janeiro de 1898.Foi um escritor e
um matematico britanico. Lecionava
matematica no Christ College, em Oxford,
e e mundialmente famoso por ser o autor
deste classico que agora ganha sua versao
inedita em audiolivro na lingua portuguesa.
Criou a historia quando fazia um passeio
de barco no rio Tamisa com sua amiga
Alice Pleasance Liddell (com 10 anos na
epoca) e suas duas irmas, sendo as tres
filhas do reitor da Christ Church. La ele
comecou a contar uma historia que deu
origem a atual, sobre uma garota chamada
Alice que ia parar em um mundo
fantastico, apos cair em uma toca de um
coelho. A Alice da vida real gostou tanto
da estoria que pediu que Carroll a
escrevesse.
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