Moby Dick

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
Traduzido e adaptado por Luiz Antonio Aguiar, Moby Dick narra a história de
Ismael. É no mar que o jovem Ismael escolheu viver uma grande aventura. Com
o objetivo de conhecer mais a respeito da caça às baleias, ele se depara com as
virtudes e os vícios dos oﬁciais do baleeiro Pequod.
Na primeira metade do século XIX, a caça às baleias era um negócio altamente
lucrativo. Aproveitava-se tudo, principalmente o óleo extraído da gordura e
utilizado na iluminação. Mas o capitão Ahab, excelente comandante e
navegador, entendedor de mares, homens e baleias, entrega-se ao delírio da
vingança contra o cachalote albino Moby Dick.
A bordo do Pequod, Ismael conhece a prudência e o medo de Starbuck; a
astúcia e a credulidade de Stubb; a coragem e a ambição de Flask. Mas é com o
polinésio Queequeg que Ismael conhecerá o verdadeiro sentido do respeito, da
solidariedade e da amizade.
Assim, esta narrativa, que atravessou o tempo, traz para o jovem leitor
questões humanas como o ódio e o desejo de vingança do capitão Ahab, e
temas tão atuais quanto a exploração dos recursos naturais até seu
esgotamento.
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