A Ilha do Tesouro

Com tradução e adaptação de importantes escritores nacionais, as obras contam com informações sobre os autores,
iconograﬁa, ilustrações e comentários que contextualizam e facilitam a compreensão do texto original dos grandes
clássicos
“A Ilha do Tesouro é um dos clássicos juvenis mais elogiados e inﬂuentes, um
absoluto favorito entre os romances de aventura”, diz a escritora Ana Maria
Machado, que assina o prefácio desta edição especial da FTD Educação.
Com tradução e adaptação de Rodrigo Machado, a obra conta a trajetória do
jovem Jim Hawkins. Hawkins trabalhava com os pais em uma hospedaria na
beira de uma enseada quando conheceu o capitão Bill, um velho pirata bem
rabugento. Todos os dias, o capitão Bill andava pela praia e pedia a Jim que
ﬁcasse de olho caso aparecessem marujos, especialmente um com uma perna
só. Certo dia, um pirata com essa característica apareceu e o velho
comandante morreu com o susto de saber que viriam mais piratas atrás dele.
Jim acabou herdando de Bill um velho mapa do tesouro e, com a ajuda do barão
Trelawney e do doutor Livesey, vive uma surpreendente aventura em busca do
tesouro do capitão Flint, enfrentando as astúcias do temido John Silver, o pirata
com uma perna de pau.
Foi com esse clássico que o autor, Stevenson, consolidou muitas das
características que reconhecemos atualmente nas aventuras de piratas nos
mares: o mapa do tesouro, o pirata da perna de pau, o papagaio no ombro do
pirata, ilhas tropicais com coqueiros onde se escondem tesouros.
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