Resumo de Caixa Clássicos Autêntica Vol. 3: Alice no país das maravilhas;
Alice através do espelho; Volta ao
mundo em 80 dias; As mais belas
histórias vol. 1; Mágico de Oz
Esta caixa traz histórias cheias de fantasia, às vezes, surreais, e sempre
empolgantes. Cheio de estranhas e absurdas aventuras a partir do
momento em que a menina cai na toca de um coelho e mergulha num
mundo mágico, Alice no País das Maravilhas é um clássico atemporal,
que vem, do século XIX até nossos dias, intrigando, encantando e
emocionando leitores de todas as idades, do mesmo modo que Alice
através do espelho, no qual Alice, curiosa como sempre, resolve
investigar o que existe atrás do espelho acima da lareira de sua casa.
Reunindo textos de Andersen, Grimm e Perrault, As mais belas histórias
são antologias de uma das formas literárias mais importantes de todos os
tempos: os contos de fadas. Nesta edição, você vai ler histórias que
ajudam a crescer, a superar nossos medos e aflições: o frio que sentimos
na barriga, os sustos e a descoberta de saídas que vivenciamos durante a
leitura são importantes para nossa formação e compreensão da vida.
O mágico de Oz é o livro mais conhecido da literatura infantil norteamericana. Conta a história da menina Dorothy, que, junto com o
Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde, vai para a Cidade das
Esmeraldas pedir ajuda para seus problemas ao poderoso mágico de Oz.
No caminho, os quatro encaram perigos, vivem histórias fantásticas e
aprendem a enfrentar os próprios medos. A volta ao mundo em 80 dias é
uma leitura apaixonante. Usando diferentes meios de transporte, os
viajantes passam por situações inesperadas – algumas, bastante
perigosas.
Enfrentam neve, tempestades, ataques de índios, impedem que uma linda

mulher seja queimada viva, sempre lutando contra o tempo para não
perderem a aposta que desencadeou a viagem.
Acesse aqui a versão completa deste livro

